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مقدمة
 -1إن اهلندددا الد ُتعددد سدددس سدداان املعمددورةا هددق أكددرب داقعامليددة العددا تد وي سدداانا
سددياد م دددأ ا د ا
متعددددي األع دعاد والددديانات واليشدداتا يعيذددون معددا منددذ دأ السددن
التنوع والتعددية .وتواصل اهلند مساعيها حنو الوفاء بالتزاماهتا جمدا قدود اسنسدانا يددعمها
ذلك إملار دستوري موجه حندو اققدودا وسياسدة عيمانيدةا وجهدائ مداقق مسدتقلا وجمموعدة
من اليجان عيى الصعيد الوملين وهو مستوى الوأيات تعصد اأمتثا ققود اسنسانا وصحافة
عةا وجمتمع مدين نابض باقياة و ادر عيدى التع د  .وتسديم اهلندد قدا ققدود اسنسدان مدن ملدابع
ع دداملق وم د د ابب ول د د اب ددل ليتجزق د دةا وت ددو م ددن ن األاي ددة نوس ددها ليحق ددود واقعي ددات املدني ددة
والسياس ددية ملواملنيه دداا فم ددم ع ددن تنمي ددتهم اأجتماعي ددة واأ تص ددادية .وت دددر اهلن ددد أن العوام ددل
التارخييددةا فمددم عددن اهلياكددل اأجتماعيددة القاقمددةا ااددن أن تعددل بعددض ا تمعددات أكثددع عع ددة
لإل ص دداء والتهم دديه وانته ددا ق ددود اسنس ددانا ول ددذا تعل ددق األولوي ددةا م ددن ددم جمموع ددة م ددن
التداب الو اقية واسجيابيةا لتحقيق اقعية والتنمية ليجميع .وانلم ا مدن إااادا بمدعورة أأ خييد
العكب أ دا وراءها تت ىن اهلند شعار ‘معا والتنمية ليجميع‘ (.)Sabka Saath, Sabka Vikas

أوالً -عملية إعداد التقرير
ألف -النهج
 -٢أُع د د د ّد ه د د ددذا التقعي د د ددع ال د د ددوملين امتث د د دداأ ملق د د ددعر جمي د د ددس ق د د ددود اسنس د د ددان الت د د ددابع لألم د د ددم
املتح دددة  .119/1٧وي ددربئ ه ددذا التقعي ددع الت ددداب الد د ا ددذهتا الدول ددة قماي ددة التزاماهت ددا وتعزيزه ددا
وإعماهلدا منددذ جولددة اأسددتععاب السددابقة .ويصددن التقعيددعا يثمددا أماددنا األهدددا واس دائات
وأوجدده القصددور واألر ددا القياسددية لتقيدديم فعاليددة عمددل الدولددة .وت كددد اهلندددا نوددس الو ددتا أن
القياس العددي ليس املعيار الو يد لتقييم سجيها جمدا قدود اسنسدان .ف النسد ة إن اهلنددا
شددااا ذلددك شددان أي بيددد د ددعا أ ي دزا إعمددا قددود اسنسددان عمددم جاريدداا ويوثددق هددذا
التقعيع اخللوات ال ا ذها ال يد من أجل حتقيق هذا اهلد .
 -٣و ددد أُعددد هددذا التقعيددعا بقدددر املسددتلاعا تذدديا مددع املددذكعة التوجيهيددة ل د الع يددة ال د
أص دددرهتا موو ددية األم ددم املتح دددة الس ددامية قق ددود اسنس ددان (املوو ددية الس ددامية)  8تذ د دعين
الثاين/نوفمرب  .٢٠16وتتعيق معظم التوصيات ال يتهدا اهلندد اأسدتععاب السدابق بداققود
اأجتماعيدة واأ تصدادية الد مدع لإلعمدا التددرجيق مدن دم العمدل املسدتمع .لدذلكا بددأ
م ددن تص ددني التوص دديات ددمن فف ددات التوص دديات املنو ددذة تام دداا أو التوص دديات املنو ددذة جزقي دداا
أو التوصدديات الد تُن عوددذ بعدددا يسددتخد هددذا التقعيددع ا موعددات املوا دديعية الدواردة املعفددق ٢
مددن املددذكعة التوجيهيددة إملددارا لدده .و ددمن كددل جمموعددة موا دديعيةا يقددد التقعيددع أوأ ددة عامددة عددن
التوصيات ال يتها اهلند اجلولة السابقة واألتزامات اللوعية ال تعهدت هباا إن كانت دد
فعيت ذلك .ن يو ح التقد ا عئ تنويذ هذه التوصيات/التعهدات .ويععب التقعيدع كدذلكا
حت ددت نو ددس العن د دوان املوا دديعقا تواص دديل أي مس ددالة ناش ددفة أو مس ددتجد ين دددر ددمن نل دداد
املو وعا ولانه ل مذمو بتوصية مق ولة أو تعهد.
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 -٤ويعمق التقعيع إن إتا ة فعص التعاون والنقاش واقوار بذان أفمل الس ل ليممق دما
صددوا اهلددد املذ د املتمثددل النهددوب قددود اسنسددان وحتقيقددا هلددذه الشايددةا يسدديب المددوء
عيى اس ائات والتحديات والقيود مسار اهلند حنو إعما قود اسنسان.

باء -المنهجية
 -٥ت د د من اهلند ددد باسد ددتخدا عمييد ددة صد دديالة التقعيد ددع الد ددوملين لمسد ددتععاب الد دددوري الذ د دامل
باعت ارها فعصة لتيقق تعييقات عيى وانينها وسياساهتا لينهوب قود اسنسان .وهلدذا السد با
ات عت اهلند عميية تذاور واسعة النلاد صيالة التقعيع الوملين .فقدد ملي دت اومدة اهلندد إن
جامع ددة الق ددانون ال ددوملين دهل ددق املس دداعدة إع ددداد املذ ددعوع األو ليتقعي ددع .ونظم ددت اجلامع ددة
سيس ددية م ددن املذ دداورات الوملني ددة م ددع ثي ددق ا تم ددع امل دددين وامل سس ددات واليج ددان الوملني ددة قق ددود
اسنسددان واألكدداداي ملددد يددد العددون حتديددد املسدداقل واس ددائات والتحددديات والقيددود املتصددية
بددالنهوب قددود اسنسددان اهلنددد .و مددع ثيددو اقاومددة ويددع املذدداورات .وشدداركوا أيم دا
مخدس مذداورات إ ييميددة ومذداورة وملنيددة نظمتهدا اليجندة الوملنيددة ققدود اسنسددان .ونُذدع مذددعوع
تقعيع وملين عيى اسن ندت سبدداء التعييقدات العامدة عييده .و سيسدية مدن اأجتماعدات املذد كة
ب الوئاراتا أُ ييت إن الوئارات املعنية التعييقات الواردة من م هذه العميية التذاورية.

ثانياً -تنفيذ التوصيات المقبولة وااللتزامات الطوعية والتطورات األخرى
ألف -المسائل الشاملة
التنمية المستدامة والشاملة للجميع
 -6التزم د ددت اهلن د دددا اأس د ددتععاب الث د دداينا قواص د ددية جهوده د ددا م د ددن أج د ددل حتقي د ددق التنمي د ددة
اأجتماعية واأ تصادية والقماء عيى الوقع .ووافقت عيى توف مزيد من املوارد من أجل التمتع
بدداققود اأ تصددادية واأجتماعيددةا وبددذ جهددود لمددمان إتا ددة هددذه اققددود ليجميددعا و اصددة
الوفات المعيوة مثل النساء واألملودا والوقدعاء واأل ييدات .وحتقيقدا هلدذه الشايدةا وافدق ال يدد أيمدا
عيى إنذاء دليات ليعصد لاوالدة بيدوا األهددا املتو داة مدن سياسداته التقدميدة .وتعهددت اهلندد
أيما قواصية تعزيز ثقافة الذدوافية واأنوتداو واملسداءلة عمدل اقاومدةا عيدى النحدو املنصدوص
عييه انون اقق اقصو عيى املعيومات.
 -٧وت ددو اهلن ددد أولوي ددة ص ددوى ليقم دداء عي ددى الوق ددع وحتقي ددق التنمي ددة املس ددتدامة والذ ددامية
ليجميع .وتعاس سياساهتا وأولوياهتا لة التنمية املستدامة لعا .)1(٢٠٣٠
 -8وتعتقد ددد اهلند ددد أن التنميد ددة الذد ددامية واملنصد ددوة أساسد ددية لمد ددمان العد دديه الاد ددعم واألمد ددن
والتما واقعية ليجميع .وهلذا الس با و عت اهلند جمموعة متينة من السياسدات اأجتماعيدة
واأ تصادية لتي ية خمتي اأ تياجات األساسية ليساانا قا ذلك الصحة والتعييم والسدان
والتخويد مددن دددة الوقددع وتا د امل دعأة واألمددن الشددذاقق وتددداب المددمان اأجتمدداعقا ومددا إن
ذل ددك .وإ د دعارا باقاج ددة إن التنمي ددة املس ددتدامةا والتم ددارا ا تم ددل بد د النم ددو التنافس ددق والنم ددو
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الذدداملا توجدده اهلنددد سياسدداهتا حنددو هتيفددة فددعص النمددو اأ تصددادي قددا يتسددق مددع ددعورة ددمان
استوادة ويع الذعاقح من فواقد هذا النمو.
 -9ومن األمثية عيى هذا األتزا لدة ‘ ودق يدا هندد‘ الد أمليقدت عدا  ٢٠16لتيسد
القعوب املصعفية ألفعاد اللواق املصنوة والق اقل املصنوة واملقا ِوأت مدن أجدل إنذداء م سسدات
جديدة جماأت الصناعة التحوييية أو اخلدمات أو القلاعات التجارية.
 -1٠وش ّال انون اقق اقصو عيدى املعيومدات لعدا  ٢٠٠٥تذدعيعا رقيسديا يهدد إن
حتس مساءلة اقاومة وئيادة شوافيتها إن د بعيد .واقاومة ميتزمدة مايدة مسدتخدمق هدذا
القانون من التحعش واسيذاء .وتعزيزا هلذا األتزا ا صدر عا  ٢٠1٤انون محاية امل يش عن
املخالوات.
 -11وبشية مساعدة اجلهود العامية إن اقد من الوساد وئيادة املسداءلةا ُسدن عدا ٢٠1٣
انون ماافحة الوساد ( .)Lokpal and Lokayuktas Actوينص القانون عيدى تعيد أمنداء املظدا
ليتحقيق مزاعم الوساد د املوظو العمومي .
 -1٢وملنع التسعا بس ب الوسادا وكوالة تقدم استحقا ات النظا اأجتماعق ملن هو أهل
هلدداا اعتمدددت اهلنددد ر ددم التععي د اخلدداص ( )Aadhaarالددذي يتدديح ش د اكا وا دددا ليحصددو عيددى
جمموع ددة م ددن املعيوم ددات ع ددن املس ددتويدينا ويس دداعد حتدي ددد املس ددتويدين باس ددتخدا ال يان ددات
ددمان وصددو اأسددتحقا ات واسعانددات إن أ ددق الندداس هبددا .وبشيددة مواصددية
ال يوم يددةا هبددد
إ ددواء اللددابع امل سسدق عيددى املذددعوعا سددن الربملددان ددانون ددهددار لعددا )daA aaadaA( ٢٠16
(توجيده عمييدة تقددم اسعاندات املاليدة ولد املاليدة واأسدتحقا ات واخلددمات) و دد صددرت د
اآلن  1.٠8بييون بلا ة ددهار.
لددة اهلنددد مددن أجددل حتقيددق
 -1٣ويذددال بعنددام "اهلنددد الع ميددة" أ ددد اجلوانددب العقيسددية
التنميةا و سعيها حنو إرساء اقوكمة العشيدة وبناء جمتمع املععفدة .ويلمدح هدذا الربندام ا الدذي
أُمليد ددق  1توئ/يوليد دده ٢٠1٥ا إن حتويد ددل اهلند ددد إن جمتمد ددع مد ددتمان ر ميد ددا عد ددرب ئيد ددادة ال د دعبب
اسلا د وينا وئيددادة إماانيددة اقصددو عيددى املععفددةا وتقدددم اخلدددماتا واقوكمددة اسلا ونيددة عددن
ملعيق الوساقل الع مية.
تغير المناخ والبيئة
 -1٤تيتز اهلندد قواصدية جهودهدا فيمدا يتعيدق بسياسداهتا ال يفيدة .و دد أععبدت اهلندد عدن إااادا
بات اع ا أ م ق حموره اسنسان إئاء تش املناخ مدن دم موهدو "العدالدة املنا يدة" .واع فدت
ا امة العييا ليهند أيما باقق بيفة نظيوة باعت اره جزءا من ق الوعد اقياة الدذي ياويده
دستور اهلند(.)٢
 -1٥وا ليعت اهلند بدور يادي الدفع حنو ا اذ إجعاءات وية جما املناخ مدن أجدل
املمق مسار إمناقق أكثع استدامة .وتسعى اهلندد إن إتا دة فدعص الوصدو إن مصدادر اللا دة
العصعية والنظيوة جلميع أفعاد شع ها.
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 -16وأعل ددت اهلن ددد األولوي ددة لتانولوجي ددا اللا ددة املتج ددددة وش ددععت ب ددذ جه ددود حميي ددة
ملمو ة لتحقيق نس ة  ٤٠املاقة من اللا ة الاهعباقية امل اكمة بعدد ال كيدب مدن مدوارد اللا دة
القاقمة عيى الو ود ل األ ووري يو عا .)٣(٢٠٣٠
 -1٧وي عسعت اهلند بدء نواذ اتوداد بداريس بالتصدديق عييده
جمددة بذلك التزامها بتحقيق مساااهتا ا ددة وملنيا.

تذدعين األو /أكتدوبع ٢٠16ا

 -18وباس ددافة إن اسج دعاءات ا ييددة اجلعيفددة واللمو ددةا شددجعت اهلنددد عيددى ددو م دداد
املس د د ولية التارخييد ددة واسنصد ددا واملس د د وليات املذ د د كة وإن كاند ددت مت ايند ددة ليد دددفاع عد ددن مصد ددا
الذعوا ال يدان النامية.
 -19وأدت اهلنددد دورا بنّدداء اجتمدداع كيشددا الددذي ُعقددد تذ دعين األو /أكتددوبع ٢٠16
لتعديل بعوتوكو مون يا كق يذمل نلا ه معك ات اهليدروفيوروكعبون.
 -٢٠و ددد أمليقددت اهلنددد سياسددات خمصصددة لتوعيددة املدواملن بتلددويع الشابددات اقمدعية وتعزيددز
املددن اخلمدعاء الذكيددة منا يددا( .)٤وحتمسددت اهلنددد بنمددو الشلدداء اقعجددق مددن  ٢1.٠٥املاقددة
عا  ٢٠11إن  ٢1.٣٤املاقة الياا وستسعى إن ئيادته.
 -٢1ويذدال اقوداع عيددى املدوارد املاقيددة أولويدة ليحاومدة .ف سد ب القيدق مددن اسدتمعار تيددو
الاتددل املاقيددة واسددتنواد امليدداه اجلوفيددةا أُمليقددت خمللددات ابتااريددة مددن أجددل حتسد معافددق الددعي
و وظ األرا ق العمل ة()6ا والاتل املاقية اقاليةا والدنظم اسياولوجيدة اخلاصدة بادل منهدا( .)٧و دد
اعتم دددت  1٥وأي ددة د د اآلن مذ ددعوع الق ددانون النم ددوذجق بذ ددان املي دداه اجلوفي ددة ال ددذي عممت دده
اقاومة املعكزية عيى الوأيات(.)8
()٥

مددداا( .)9واعتمدددت اقاومددة م ش دعا
 -٢٢وأمليقددت اهلنددد م ددادرات لمددمان ه دواء أنظ د
وملنيددا لنوعيددة اهل دواء سملددمع امل دواملن عيددى نوعيددة اهل دواء حمدديلهم .ومددا ئالددت اهلنددد يقددة إئاء
نوعية اهلواءا وهق ميتزمة با اذ ويع التداب المعورية ملعاجلة هذه املسالة .وتعمل ا امة العييدا
اهلند وا امة اخلمعاء الوملنية أيما عيى رصد هذه املسالة.
 -٢٣وتسعى اهلندا تاكيدا منها ألتزامها بتحقيق التنمية املستدامةا إن اأنتقا حنو مصدادر
ملا ددة أنظ د ألنذددلتها اسمناقيددة .وتُ ددذ جهددود متواصددية لتددوف اللا ددة النظيوددة باسددعار معقولددةا
بإجعاءات تذمل و ع خمللات حمددة اهلد ( )1٠و صيص اعتمادات منوصية امليزانيدة(.)11
وما فتفت اهلند تعكز عيى تانولوجيات اللا ة املتجددةا قا فيها اللا ة النووية.
 -٢٤وامتثدداأ ألتزاماهتددا قوجددب اتوا يددة األمددم املتحدددة اسملاريددة بذددان تش د املندداخ (اأتوا يددة
اسملارية)ا أمليقت اهلندد بعندام العمدل املتعيدق بتشد املنداخ لعدا ٢٠1٤ا الدذي يهدد إن هتيفدة
وتعزيددز الق دددرات العيميددة والتحيييي ددة لتقيدديم تش د املندداخ وت ددوف إملددار لتنوي ددذ لددب العم ددل عي ددى
الصددعيد الددوملين وعيددى مسددتوى الوأيددات بذددان تش د املندداخ .و ددد دددمت اهلنددد بالوعددل بمل د
وملني إن اأتوا ية اسملارية يتممنان تواصيل عن امتثاهلا هلا.
 -٢٥وتسيم اهلندد بمدعورة حتسد عمييدة تنويدذ املعداي املتصدية بال يفدةا ولدذلك تواصدل العمدل
عيى إنواذها الوعا .
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حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب

 -1تدريب موظوق األمن جما

قود اسنسان

 -٢6تيتز اهلند قواصدية وتاثيد جهودهدا العاميدة إن تددريب وتوجيده مدوظوق األمدن ولد هم
من املوظو املايو بإنواذ القانون جما قود اسنسان.
 -٢٧وتظددل اهلنددد ميتزمددة بشددعس دديم قددود اسنسددان لدددى أفدعاد األمددن .وتتيقددى دوات األمددن
اهلنديدة التددريب عيدى قدود اسنسدان وعيدى األسداليب اسنسدانية سنوداذ األمدن عدن ملعيدق بدعام
تمددعها اليجنددة الوملنيددة ققددود اسنسددان تذددمل التدددريب أكادايددات الذدعملة ومعاهددد تدددريب
اجليه والوكاأت األ عى من هذا الق يل.
 -٢8وتظل اهلند ميتزمة بالعمل مع ال يدان األ عى عيى اسدتاما اأتوا يدة الذدامية املتعيقدة
باسرهاا الدو .

 -٢مساقل أ عى
 -٢9أثد ت شدوالل بذددان ددانون الصددم يات اخلاصدة ليقدوات املسدديحةا ولاددن هددذا القددانون
أ يُلعددق إأ املندداملق املمددلعبة يددا تُعتددرب الق دوان العاديددة ودليددات وددظ النظددا ل د كافيددة
ليتعامل مع الظعو اللارقة مثل التمعد .ويذهد ال يدد نقاشدا سياسديا يويدا مسدتمعا بذدان إلشداء
ددانون الصددم يات اخلاصددة أو اسبقدداء عييدده وبذددان اقاجددة إن مواصددية فددعب اجلدزاءات .ف ينمددا
أو وددت إ دددى الوأيددات عددا  ٢٠1٥تل يددق ددانون الصددم يات اخلاصددةا ملي ددت السدديلات
القم دداقية وأي ددة أ ددعى م ددن اقاوم ددة النظ ددع ف ددعب ذل ددك الق ددانون بع ددض أحناقه ددا(.)1٢
وأوصت جلنة عيعنتها اقاومة بعد فعب عقوبات عيى املم قات القماقية ال تذدمل مدوظوق
األمن عيى اجلعاقم اجلنسية.
 -٣٠و د أكدت ا امة العييا اهلند دسدتورية دانون الصدم يات اخلاصدة وأرسدت م داد
توجيهيددة صددارمة ملمارسددة السدديلات قوج دده( .)1٣و اآلونددة األ د ةا رأت ا امددة أندده أ جيددوئ
لقد دوات اأحت دداد املس دديحة اس ددتخدا الق ددوة املوعملد دة أو اليج ددوء إن األعم ددا اأنتقامي ددة أثن دداء أداء
واج اهتا قوجب انون الصم يات اخلاصةا وأن هذا القانون أ يتيح صانة شدامية ليمسد ول
عن الوفيات ل املربرة أو معتايب اجلعاقم(.)1٤
 -٣1ومث ددة م ددن ي ددعى أن م ددن املما ددن إس دداءة اس ددتخدا أ ا ددا ددانون (من ددع) األنذ ددلة لد د
املذعوعة لعا 196٧ا ال تسمح ليدولدة با تجدائ شدخص دون توجيده اأهتدا إليده لود ة تصدل
إن  18٠يومددا وحتددد مددن سدديلة ا دداكم اسفدعا باوالددة القمددايا املعيقددة( .)1٥و ددد ُسددنت هددذه
األ اا من أجل التعامل مع أ لار اسرهاا والتمعد اللارقدة .وتسديم اهلندد بدان تصددي الدولدة
هلددذه التهديدددات أ ااددن أن ينتهددك معدداي قددود اسنسددانا ولددذا تيتددز بعددد اأ تجددا هبددذه
السيلات إأ ظعو استثناقية.
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باء -الحقوق المدنية والسياسية
حق الفرد في الحياة والحرية وأمنه الشخصي

 -1التعذيب
 -٣٢التزمددت اهلنددد بالتصددديق عيددى اتوا يددة مناهمددة التعددذيب ول د ه مددن ددعوا املعاميددة أو
العقوبة القاسية أو المإنسانية أو املهينة.
اهلندد التشيد ات
 -٣٣وأ تزا اهلند ميتزمة بالتصدديق عيدى اأتوا يدة .وتددرس جلندة القدوان
ال ين شدق إد اهلدا عيدى القدانون ا يدق دل التصدديق .و دد ملي دت اقاومدة إن جلندة القدوان أن
تنجز دراسة وتقعيعا شامم عن ويع جوانب القانون اجلناقق كق يتسدىن إد دا تعدديمت شدامية
عيى انون العقوبات اهلندي و انون اسجعاءات اجلناقية و انون ال يّنة اهلنديا ومدا إن ذلدك .و
الو ددت نوسددها تظددل أعمددا التعددذيب ا ددعة ليعقوبددة قوجددب خمتي د أ اددا ددانون العقوبددات
اهلندي( .)16وتمليع السيلة القماقية العييا أيما بدور اقصن املنيع د هذه اأنتهاكات.

-٢

اأت اأ تواء القسعي
 -٣٤تعهدددت اهلنددد بالتصددديق عيددى اأتوا يددة الدوليددة قمايددة ويددع األشددخاص مددن اأ تودداء
القسعي.
 -٣٥واهلن ددد م ددن ال دددو املو ع ددة عي ددى ه ددذه اأتوا ي ددة ويس دداورها القي ددق إئاء دداأت اأ تو دداء
القسددعي .وبشيددة معاجلددة هددذه املسددالةا تتعدداون اهلنددد مددع الوعيددق العامددل املعددين دداأت اأ تودداء
القسددعي أو ل د اللددوعق بدداسبما عددن و دداقع القمددايا مددن و ددت آل ددع .ومددن أجددل اقمايددة مددن
اأ تواء أثناء اأ تجائ لدى الذعملةا أصدرت اليجنة الوملنية ققدود اسنسدان م داد توجيهيدة
واسعة بذان اأعتقا أستاما امل اد التوجيهيدة الصدادرة عدن ا امدة العييدا هدذا الصددد.
وتواصل اليجنةا من م بعاجمها التدري يةا تثقي أفعاد الذعملة واألمن ملنع تيك اأنتهاكات.

 -٣اقق الو اية من اأعتقا واأ تجائ التعسوي
 -٣6بشية تعزيز الممانات الدستورية د اأعتقا واأ تجدائ التعسدوي ا واقدد مدن إسداءة
استعما سيلة اأعتقا ا أصدرت ا امة العييا م اد توجيهية عا  ٢٠1٤تددعو مدوظوق
الذ دعملة إن عددد اعتقددا األشددخاص أرتادداهبم ج دعاقم يُعا ددب عييهددا بالسددجن س د ع سددنوات أو
أ لا إأ ظعو استثناقيةا وتدعو القماة إن مان اأمتثا لقواعد اأعتقا (.)1٧
 -٣٧وتعص ددد اليجن ددة الوملني ددة قق ددود اسنس ددان بانتظ ددا ش ددااوى اأعتق ددا واأ تج ددائ لد د
القانوني  .فوق الو ة بد عدامق  ٢٠1٢و٢٠16ا سدجيت اليجندة  ٢ ٣61الدة اعتقدا لد
ددانوينا عوجلددت منهددا  1 ٠٧٥الددة تيددك الو د ة .وأصدددرت اليجنددة توجيهددات  8٢الددة
وأوصددت بددالتعويض  ٢٢الددة .وسددجيت اليجنددة  ٥ ٣٧٠الددة ا تجددائ لد ددانوين تيددك
الو د د ةا عوجلد ددت منهد ددا  ٢ ٢9٧الد ددة .وأصد دددرت اليجند ددة توجيهد ددات  198الد ددة وأوصد ددت
بتعدويض مدادي  ٤6الدة .و كددم السديا ا أ ييدت جمموعدة مددن القمدايا إن جلدان قددود
اسنسان التابعة ليوأيات.
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-٤

اأت اسعدا ار نلاد القماء
 -٣8أ تشيددب عددن بددا اهلنددد اآلثددار امل ت ددة عيددى قددود اسنسددان مددن جدعاء دداأت اسعدددا
ار نلاد القماءا ولذلك ا ذت تداب من أجل مان املساءلة عن هذه اأنتهاكات .و دد
اع د املقددعر اخلدداص املعددين دداأت اسعدددا ددار القمدداء أو بددإجعاءات مددوجزة أو تعسددواا
اأت القتل ل املذعوع السنوات القييية املا ية.
تقعيعه عن اهلندا دو اخنواب عا
وو ددعت اليجن دة الوملنيددة ققددود اسنسددان دليددة رصددد متينددة قدداأت اسعدددا ددار القمدداء .و
عدا ٢٠1٤ا أصددرت ا امددة العييدا اهلندد م دداد توجيهيدة واسدعة ليتحقيددق الوعدا واملسددتقل
دداأت الوفيددات
هددذه الوفيدداتا قددا ذلددك التسددجيل اسلزامددق لتقدداريع املعيومددات األوليددة
أثندداء املواجهدداتا والتحقيددق القمدداقق فيهدداا والتحقيددق إمددا مددن ِ ددل إدارة التحقيددق اجل دعاقم أو
وكال د ددة مس د ددتقية أ د ددعىا و ظ د ددع ال ي د ددات أو جد د دواقز ال س د ددالةا الد د د ُت د ددنح دون معاع د دداة تعتي د ددب
دداأت اسعدددا املددذكورة إن أن يتسددىن التحقددق مددن
اأسددتحقادا ألف دعاد الذ دعملة املتددورمل
دداأت حمددددةا
صدددد و دداقع تيددك املواجهددات( .)18وتعصددد السدديلة القمدداقية أيمددا التحقيددق
كما هو اقدا مدثم مدية رابلدة أسدع دحايا اسعددا دار القمداءا يدا ملي دت ا امدة
من اليجنة الوملنيدة ققدود اسنسدان وداقدعة التحقيدق اجلدعاقم أن حتققدا كدل الدة وفداة معدهدا
إن القوات املسيحة منلقة مملعبة(.)19

 -٥عقوبة اسعدا
 -٣9يددنص القددانون اهلندددي عيددى أأ تُوددعب عقوبددة اسعدددا إأ "أندددر اقدداأت"( .)٢٠أي
فقددب اقدداأت ال د تاددون فيهددا اجلعاددة املعتا ددة فظيعددة إن أبعددد اقدددود يددا ‘تصددد ددم
اهلن ددد بددان م دددأ ‘أندددر اق دداأت‘ أ يت دديح
ا تمددع‘ .و ع ددا ٢٠1٥ا أفددادت جلن ددة الق دوان
معيارا وا حا ومتسقا ول تعسوق لتحديد مدن ين شدق أن ُكادم عييده بعقوبدة اسعددا  .وأوصدت
اليجنة بالعمل ااية امللا عيى إلشاء عقوبة اسعدا عيدى ويدع اجلدعاقما وكخلدوة أون عيدى
وي د ددع اجلد د دعاقم فيم د ددا ع د دددا اسره د دداا وش د ددن اق د ددعوا .وتنظ د ددع اقاوم د ددة الي د ددا تقعي د ددع جلن د ددة
القوان اهلندية.
 -٤٠و ددد ُ اددم عيددى ثمثددة إرهددابي بعقوبددة اسعدددا اهلنددد الو د ة ب د عددامق ٢٠1٢
و . ٢٠1٥وبعد ددد حماكمد ددة عادلد ددة إملد ددار سد دديادة القد ددانونا أديد ددن األشد ددخاص الثمثد ددة ود دديعهم
بارتااا جعاقم معت لة باسرهاا أدت إن إئهاد أرواو األبعياء وهددت سم الوملن وأمنه.
 -٤1ورأت ا امة العيياا إدراكا منها ليقيدق مدن أن ملدو فد ات اأ تجدائ رواد ا ادو
عييهم باسعدا انتظار دعار بذدان العودو يع دى إن مسدتوى التعدذيبا أن هدذا التدا يذدال
أساسددا لتخويد عقوبددة اسعدددا  .وأرسددت ا امددة أيمددا م دداد توجيهيددة شد لزيددادة المددمانات
اسجعاقية لألشخاص ا او عييهم باسعدا (.)٢1
إقامة العدل والوصول إلى العدالة
 -٤٢وافقددت اهلنددد عيددى ئيددادة تعزيددز املسدداواة ب د اجلميددع الوصددو إن العدالددةا والتزمددت
معاجلدة القمدايا
بالعمل عيى اق ّد من عدد القمايا ال تنتظع ال ت فيها و اأت التدا
ا اكما وتوف مزيد من املعونة القماقية ليوقعاء واملهمذ .
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 -٤٣وملعاجلددة مذ دداية التددا ع ال ددت القم ددايا وتعاكمهدداا أج ددعت جلنددة الق دوان اهلندي ددة
دراس ددة و دددمت توص دديات بذ ددان التشي د د ات امل سس ددية المئم ددة لتيس د د إ ام ددة الع ددد الو ددت
املناسددب( .)٢٢وتعا د اقاومددة وا امددة العييددا اهلنددد عيددى النظددع عددن كثددب هددذا التقعيددع.
وتنسق اومة اهلند أيما مع السيلة القماقية أستاذا سد ل أ دعى ليتلدعد هبدذا الذدالل.
ومدن اجلهددود امل ذولددة هددذا الصددد اخللددة الوملنيددة س امددة العدد وإصددمو القدوان الد أُمليقددت
لتحقيق هدد حمددد هدو تقيديص داأت تدا ع ال دت القمدايا وتعاكمهدا النظدا القمداقق.
وبوم ددل هد ددذه اخلل ددةا ئاد عد دددد املد ددوظو القم دداقي املعيعن د د ر ي ددا مد ددن  1٧ ٧1٥موظود ددا
زيعان/يونيه .٢٠16
عا  ٢٠1٢إن  ٢1 ٣٢٠موظوا
 -٤٤وتظل اهلند تعلق األولوية ملسالة الوصو إن العدالة .وتقد هيفات اخلددمات القانونيدة
وي د د ددع أحن د د دداء ال ي د د ددد املس د د دداعدة القانوني د د ددة إن ا تمع د د ددات املهمذ د د ددة والم د د ددعيوة .و فد د د د
السددنت  ٢٠1٣-٢٠1٢و ( ٢٠1٧-٢٠16د أييو /س د تمربا )٢٠16ا ُدددمت املسدداعدة
القانونية ا انية إن  6.1٢ممي شخص مد هي ليحصدو عييهداا قدن فديهم النسداء واألملودا
واألش ددخاص ا تج ددزون واألش ددخاص املنتم ددون إن اللواقد د املص ددنوة/الق اقل املص ددنوة والل ق ددات
ووسددع نلدداد املسدداعدة القانونيددة اآلونددة األ د ة ليذددمل األشددخاص ا اددو عيدديهم
املتخيوددةُ .
()٢٣
باسعدددا ا لتمايددنهم م دن اأسددتوادة مددن تثيددل فعددا مليددب العوددو  .و ددد أصدددرت ا امددة
العيي ددا توجيه ددات إن هيف ددات اخل دددمات القانوني ددة ليحو دداع عي ددى نوعي ددة املس دداعدة القانوني ددة الد د
تقدددمها( .)٢٤وباس ددافة إن ذلددكا أنذددفت م د عا معاكددز جامعددة ليخدددمات مددن أجددل مواجهددة
األئمات تتون تقدم املساعدة القانونية إن الناج من العن اجلنسق.
 -٤٥وأ امت اومة اهلند شعاكة مع بعنام األمم املتحدة اسمناقق لتيس وصو ا تمعات
املهمذة إن العدالة(.)٢٥
 -٤6وبشيددة تي يددة اأ تياجددات القانونيددة اخلاصددة لألملوددا ا و ددعت اهليفددة الوملنيددة ليخدددمات
القانونية خملب اخلدمات القانونية املمقمة لألملوا ومحايتهم لعا .)٢6(٢٠1٥
 -٤٧واعتمدددت اهليفددة أيمددا خملددب اخلدددمات القانونيددة لألشددخاص املصدداب بددامعاب عقييددة
واألشخاص ذوي اسعا ة العقيية لعدا ٢٠1٥ا يهدد إن تقددم املسداعدة القانونيدة ول هدا مدن
أشدداا املسدداعدة إن األشددخاص املصدداب بددامعاب عقييددة واألشددخاص ذوي اسعا ددة العقييددة
سياد تواعيهم مع النظا القانوين.
 -٤8وا ددذت اهلن ددد ل دوات ش د لت ددوف العدال ددة الو ددت املناس ددب لألش ددخاص املتهم د
بارتادداا ج دعاقم .وأصدددرت اقاومددة توجيهددا إن اومددات ويددع الوأيددات لتنويددذ املددادة ٤٣6
أل من انون اسجعاءات اجلناقية ليحد من اأكتظاع السجون .وأوصت أيما بإنذاء جلان
ليمعاجعددة تتددون إج دعاء تقيدديم دوري لقمددايا األشددخاص املوجددودين رهددن ا اكمددة كددل مقاملعددة
بشية اسفعا امل اع عنهم.
 -٤9وبشيددة ددمان تاشددق ظددعو اقد س السددجون ويددع أحندداء اهلنددد مددع محايددة قددود
اسنسان وكعامة السجناءا فيما يتعيق بالشذاء واملي س واملعافق الصحية والصدحةا وافقدت اقاومدة
عيددى دليددل منددوذجق جديددد ليسددجون عددا ٢٠16ا يتمددمن تددداب صددحية تعاعددق اأعت ددارات
اجلنس ددانية ليمد دعأةا وإجد دعاءات لتوعي ددة م ددوظوق الس ددجون باملس دداقل اجلنس ددانيةا وأ اام ددا اص ددة
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باملوددا السددجيناتا ومددا إن ذلددك .ويددنص الدددليل أيمددا عيددى توتدديه السددجونا وكدددد قددود
السددجناء ا ا ددو عيدديهم باسع دددا  .و ددد أ امل ددت ا امددة العيي ددا أيمددا عيم ددا بظددعو اق د سا
ووجهددت تعييم ددات إن مس د و الس ددجون لم ددمان تت ددع الس ددجناء بالاعام ددة اسنس ددانية األساس ددية
فيما يتعيق بالشذاء واملي س والصع الصحق والصحة(.)٢٧
الحريات األساسية والمشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية

-1

عية الام والتع
-٥٠

يت اهلند بتوصية لاوالة بيفة عمل دمنة ليصحوي .

 -٥1وتدر اهلند ما قعية الام والتع من أايدة حموريدة نظامهدا الدسدتوري .و الو دت
نوسها ُسنت جمموعة مدن القدوان حتظدع اخللداا الدذي يد دي إن ت عدات اجتماعيدة دارةا بشيدة
محاية اللابع التعددي لي يدا ومحاية نسيجه اأجتماعق املتعددد األعدعاد واملتعددد األديدانا فمدم
عن تعزيز الوقا اأجتماعق( .)٢8و د أيدت ا امة العييا بعض هذه القوان ا مثل القدوان الد
عية التع د ( .)٢9وألشدت
تع التذه والتحعيض عيى الونتا إذ يصت إن أاا تتثل ليحق
ا امة العييا اهلند بالوعل املادة  66أل من دانون تانولوجيدا املعيومدات ألنده بندد فمدواب
عية الام والتع (.)٣٠
وي ثع تاث ا ل مق و اقق
 -٥٢ويعمددل جميددس الصددحافة اهلنددد عيددى كوالددة سددممة الصددحوي  .ويسددهع عيددى اقودداع
عيى عية الصحافة ومحايتها .و د أنذا جلنة فععية و د تقعيعا عن هذه املسالة إن اقاومة ال
تنظددع فيدده الي ددا .ووجدده ا يددس رس ددالة عددا  ٢٠16إن ويددع وأيات/أ دداليم اأحتدداد لتق دددم
بيانات عن القمايا املعفوعة بذدان مسداقل هتديدد الصدحوي أو اأعتدداء عيديهم أو دتيهما وعدن
و ددع القم ددايا الد دعاهن .وأ امل ددت اقاوم ددة عيم ددا أيم ددا بم ددعورة ا دداذ ت ددداب جنس ددانية قماي ددة
الصحويات.

-٢

قود اسنسان عيى اسن نت
 -٥٣تدر اهلند أاية توسيع نلاد دمانات عيدة الادم ليذدمل األنذدلة عيدى اسن ندت.
و الو ددت نوسددها و ددعت ا امددة العييددا اهلنددد ددمانات إجعاقيددة كافيددة ش د ا مثددل اقددق
اللعددن دعار جددب ا تددوىا واش د اا تقدددم أس د اا إصدددار أمددع اقجددب كتابددةا إ دعارا منهددا
بإماانية إساءة استخدا اسن نت أللعاب التحعيض عيى العن أو نذع اسشاعات والتحعيض
اسدتعما
عيى الاعاهية أو القيا بانذلة أ عى لد مذدعوعةا وسدعيا منهدا إن مندع التعسد
سيلة جب ا توى عيى اسن نت(.)٣1

 -٣اقق اخلصوصية واملعا ة
 -٥٤دعرت اومدة اهلندد و دع نظدا العصدد املعكدزي مدن أجدل أتتدة عمييدة اأعد اب واملعا دة
القانوني لمتصاأت .ومن املعجح أن ي دأ توعيل النظا تاما عا .٢٠1٧
 -٥٥وتعتقد اهلند أن بعناجمها اخلاص باملعا ة يعدزئ مصداقها األمنيدة الوملنيدةا وأن المدمانات
القانونيددةا قددا ذلددك نقددل ا تددوى بامددانا واشد اا اقصددو عيددى تددع يص مددن ك ددار املسد ول ا
ووجددود جلنددة استععا ددية لإلشدعا عيددى تيددك ال ا دديصا عناصددع كافيددة ملعاجلددة الذ دوالل املتعيقددة
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باخلصوصددية و عيددة الاددم  .ومددع ذلددكا تعمددل اقاومددة اليددا عيددى و ددع تذدعيع بذددان اقددق
اخلصوصيةا اع افا منها قا ينلوي عييه ذلك النظا من إماانية املساس عية الام .

 -٤املدافعون عن قود اسنسان
 -٥6تيتز اهلند بممان بيفة عمل دمنة لألشدخاص املعنيد بتعزيدز قدود اسنسدان ومحايتهدا.
وتتعامل اليجنة الوملنيدة ققدود اسنسدان أيمدا مدع محايدة املددافع عدن قدود اسنسدان باعت ارهدا
مسالة ذات أولويةا وأنذات منربا لإلبما عن انتهاكات قو هم وتقدم التعويض هلم.
 -٥٧و الو ددت نوس ددها تعتق ددد اهلن ددد أن أنذ ددلة امل دددافع ع ددن ق ددود اسنس ددان ين ش ددق أن
تتماشى مع اسملار القانوين لي يد واققود املاوولة دستورنا.

-٥

عية الدين
 -٥8التزمت اهلند بتعزيز جهودها لممان عية الدين ليجميع.
 -٥9وتسدديم اهلنددد باايددة اقعيددة الدينيددة لتمتددع اجلميددع قددود اسنسددان والعدديه الاددعم بددامن
وسم ا ولذا تظدل ميتزمدة مايدة جمتمعهدا العيمداين املتعددد األعدعاد واألديدانا وماافحدة داأت
التعصدب الدديين والعند والتمييدز .ومددن واجدب اقاومدة أن تاوددل عيدة املعتقددد التامدةا وتمددمن
تتع كل شخص ق أ اادن إناداره ال قداء عيدى دينده أو اعتنداد أي ديدن خيتداره دون إكدعاه.
وتعترب اهلند وان ماافحة تشي الدين مانات هامة د اسكعاه والتحعيض عيى ت ديل الدين
أو العودة إليه جمتمع متعدد األديان.
 -6٠وبشي د ددة تت د د اس د ددتجابتها ملس د دداعدة د ددحايا العن د د الل د دداقوقا رفع د ددت اقاوم د ددة يم د ددة
التعويمددات املقدمددة إن ددحايا العند اللدداقوق مددن  ٣٠٠ ٠٠٠روبيددة إن  ٥٠٠ ٠٠٠روبيددة.
وينما ذلك إن التوجيهات الصادرة عدن ا داكما و اصدة ا امدة العييداا بذدان تدداب إعدادة
التاهيل ول ذلك من اسجعاءات العامية إن مساعدة حايا العن اللاقوق.
 -61وأصدددرت اومددة اهلنددد امل دداد التوجيهيددة بذددان الوقددا اللدداقوق ال د حتدددد إجددعاءات
التذشيل املو دة ليتصدي ليعن اللاقوق.
مكافحة جميع أشكال االتجار بالبشر
 -6٢تيتددز اهلنددد بتعزيددز وتس دعيع جهودهددا العاميددة إن ماافحددة اأتددار بال ذددع بتنويددذ دليددات
العصد لو اأتار؛ وإن محاية حايا اأتار وإعادة تاهييهم.
 -6٣وتوعب اهلند اآلن عقوبة صارمة عيى اأتار بال ذع مدن دم إد دا تعدديمت عيدى
وانينها اجلناقية(.)٣٢
 -6٤وأنذات اومة اهلند  ٣٣٠و دة ملاافحة اأتدار بال ذدع بالتعداون مدع ماتدب األمدم
املتحدة املعين باملخدرات واجلعاةا من أجل الوعالية والتنسيق إنوداذ القدوان ملاافحدة اأتدار.
وس ددعيا إن تعزي ددز تل ي ددق دوان ماافح ددة اأت ددارا تُن عو ددذ بانتظ ددا ب دعام ش د لت دددريب امل ددوظو
املايو د بإنودداذ الق دوان والقمدداة( .)٣٣وتنظددع ا امددة العييددا اهلنديددة أيمددا هددذه املسددالةا و ددد
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أصدرت توجيهات إن اومات الوأيات تدعوها إن و ع إجدعاءات تذدشيل مو ددة ليتصددي
لمتارا وأ سيما باألملوا (.)٣٤
 -6٥وأ امددت اهلنددد عم ددات تعدداون ثناقيددة مددع ال يدددان ا دداورة مثددل بددنشمديها مددن أجددل منددع
اأتار بال ذع ب ال يدان.
 -66وأمليقددت اومددة اهلنددد عمييددات سنقدداذ األملوددا املوقددودينا اع افددا منهددا بذدددة ددع
األملود ددا إئاء اأتد ددار ومد ددا يتصد ددل بد دده مد ددن انتهاكد ددات .وأُنقد ددذ أكثد ددع مد ددن  ٢8 ٠٠٠ملو د ددل
الو د ة  ٢٠16-٢٠1٥و دددها بومددل عمييددة ‘ابتسددامة‘ وعمييددة ُمسدداان ( .)naakaaMويتدديح
ا تواء أثع األملوا املوقودين.
خملب ويا بايا ( )a ahaaaahaمذاركة املواملن
 -6٧وو عت اهلند أيما خمللدات شد سعدادة تاهيدل النداج مدن اأتدارا إ دعارا منهدا بدان
اأستجابة القاقمة عيى إنواذ القانون ليست سدوى لدوة جزقيدة سد يل التصددي لمنتهاكدات
املتعددددة ققددود اسنسددان ال د يعدداين منهددا الذددخص املتعجددع بدده( .)٣٥وباس ددافة إن املخللددات
العامة ال تسعى إن تا المعواء املعجح أن يتعع وا أكثع مدن لد هم لمتدارا و دعت اهلندد
للا خمتيوة تنلوي عيى تداب مصدممة حتديددا لتي يدة اأ تياجدات اخلاصدة لألشدخاص املتجدع
هبما بتزويدهم باخلدمات القانونية واملاوى واملذورةا ول ذلك.
 -68وبشية املعاجلة الذامية ليمساقل املتعيقة باأتدار بال ذدعا بيشدت اقاومدة مع يدة متقدمدة
التذاور مع أصحاا املصيحة بذان مذعوع انون جديد ملاافحة اأتار بال ذع.
 -69وما فتفت اهلند تسعى أيما إن التنويذ الوعا ليقوان ال حتظع وتيشق نظدا السدخعة.
وتمددليع اليجنددة الوملنيددة ققددود اسنسددان بوأيددة حمددددة هددذا الصدددد .وبشيددة حتس د ظددعو
األشددخاص املذددمول بنظددا السددخعةا نقحددت اومددة اهلنددد م د عا نظددا إعددادة تاهيددل العمددا
املس ددتع دين ال ددذي تعع دداه اقاوم ددة املعكزي ددة .وتعم ددل اهلن ددد أيم ددا عي ددى تعزي ددز اقماي ددة اأجتماعي ددة
ألولفك األشخاص.

جيم -الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
الحق في الضمان االجتماعي
 -٧٠وافقددت اهلنددد عيددى مواصددية جهودهددا وإجعاءاهتددا العاميددة إن تعزيددز المددمان اأجتمدداعق
وسياسدات العمدل .ووافقدت أيمدا عيددى مواصدية تاثيد جهودهدا مددن أجدل نذدع مندوذ النمددو
األريا املنصوص عييه انون املهاتا لاندي الوملين لممان العمالة األريا .
 -٧1وأ يدزا نظددا صددندود اد ددار املددوظو ونظددا التددام اقاددومق ليمددوظو املخلل د
العقيسي ليممان اأجتماعق القلاع املنظم .و د أمليق رقيس الوئراء إصم ات اجليل الثاين
لذعكة التام اقاومق ليموظو من أجل حتس نلاد تشلية املخلدب وتنويدذه .وخيمدع نظدا
صددندود اد ددار املددوظو ملعددايعة منتظمددة تذددمل توسدديعا متواصددم لنلدداد اأسددتحقا اتا قددا
ذلك رفع سق األجور.
 -٧٢ومل ددا ك ددان األش ددخاص الع دداميون القل دداع لد د امل ددنظم أكث ددع عع ددة ليع ددوئ لي دداا
الممان اأجتماعقا فقد جعيت اهلندد مدن هدذا القلداع جمداأ ذا أولويدة .وأمليقدت اومدة اهلندد
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أو عددزئت خمللددات خمتيوددة يندددر معظمهددا نلدداد ددانون المددمان اأجتمدداعق ليعمددا ل د
املنظم د لع ددا  .)٣6(٢٠٠8و إمل ددار الربن ددام ال ددوملين العقيس ددق ليمس دداعدة اأجتماعي ددةا تق ددد
مخسة خمللات املساعدة النقدية ول ها إن املسن واألشخاص الذين يعيذون دون ب الوقدع
واألرامل واألشخاص ذوي اسعا ة( .)٣٧وئاد جم األموا املخصصة ليربنام الوملين ليمساعدة
اأجتماعي ددة م ددن  8٤.٤٧بيي ددون روبي ددة الود د ة ٢٠1٣-٢٠1٢ا إن  1٠6.٣٥بيي ددون روبي ددة
(تقعي ا) عا  .٢٠1٥و اآلنا ُ صص وا  ٤٣٢.9٥بييون روبية هلذا املذعوعا ومشدل
عددا  ٢٠1٥خملددب املعاشددات التقاعديددة (aaaA aM
عابدة  1٤٤مييددون مسددتويد .وأُمليددق أيمدا
)naMAaadAasaPMaaaMiataMaا الددذي يسددتهد القلدداع ل د املددنظم أساسدداا وإن كددان موتو ددا
جلميع املواملن الذين ت اوو أعمارهم ب  18و ٤٠سنة(.)٣8
 -٧٣وبشيددة التخويد مددن اهلذاشددة الناوددة عددن اعددتم الصددحةا يتدديح النظددا الددوملين ليتددام
الصددحق ( )anaaA haia aiataMaaaa Aaahaتشليددة صددحية باسددتخدا بلا ددات ذكيددة وبدددون
سداد م يغ اخلدمات لألسع ال تعيه دون ب الوقعا وملختيد ففدات العمدا القلداع لد
املنظم(.)٣9
 -٧٤وأمليقددت اقاومددة عدددة خمللددات لتددوف تشليددة التدداميين جلميددع امل دواملن ق يددغ رمددزي.
ويعتددرب خملددب التددام ددد اقدواد ( )aaaA aMnaMAaaaaaaka aia aiatMaوخملددب التددام
عيددى اقيدداة ( )aaaA aMnaMAaaJPPaaMJhaAaia aiatMaأهددم ب دعام التددام مددن هددذا الق يددل.
وي ددوفع خمل ددب الم ددمان اأجتم دداعق ( )Aam Aadmi Bima Yojanaتشلي ددة الت ددام عي ددى اقي دداة
لألشخاص الذين يعيذون حتت ب الوقع أو فو ه هبامه فيل(.)٤٠
 -٧٥وأ تزا اقاومة ميتزمة بتحس تنويذ ويع هذه املخللدات بشيدة العمدل تددرجييا عيدى
توف ش اة مان اجتماعق أمنت ملواملنيها.
الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية
 -٧6التزمت اهلند بتعزيز اقق

تااف الوعص

اقصو عيى العمل و ماان العمل.

 -٧٧وتعا اهلند عيى تو يدد دوان العمدل القاقمدة أربدع مددونات( )٤1لمدمان الذدوافية
واأتساد ويع القلاعات .ويُنتظع أن يُد ل الربملان تعديمت ملواءمة انون املصانع السداري
مددع التلددورات التانولوجيددة واأ تصدداد العدداملق الس دعيع التش د  .واهلددد مددن ذلددك كوالددة السددممة
املهني ددةا والو اي ددة م ددن املخ دداملع الص ددحية واألمد دعابا واأمتث ددا لألنظم ددة والذ ددوافية التوت دديها
وتذجيع املذاريع الاثيوة العمالة.
 -٧8وأصيحت اقاومة دلية تقييم اأمتثا لقوان العمدل .فاصد ح لزامدا عيدى أربداا العمدل
مددلء اسددتمارات تتمددمن تواصدديل عددن امتثداهلم لقدوان العمددلا عددن ملعيددق بوابددة إلا ونيددة مو دددة
ليعمل ( .)a aa aaaaA aaaaAasوتعتقد اقاومة أن اأنتقا مدن دليدة اقمدة عيدى التوتديه إن
دلية لإلبما الذا سي سب اأمتثا لقدوان العمدلا وسدتاول عمييدات التوتديه ا دددة اهلدد
ال تستند إن معاي مو وعية محاية أفمل ققود العما ا تذيا مع أهدا ال يد اسمناقية.
 -٧9وتدر اقاومة امللالب املتعيقة بالتصديق عيى اتوا ي منظمة العمدل الدوليدة ر دم 8٧
ور ددم 98ا وتع د ب ددان ه ددذه املس ددالة بالش ددة األاي ددةا وم ددع ذل ددك أ ت دزا هن ددا بع ددض املس دداقل
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العالقددةا وأ سدديما منهددا تيددك املعت لددة بنلدداد اققددود الد ين شددق أن ُتددنح ليمددوظو اقاددومي .
وتعي اهلند منا ذات مدع منظمدة العمدل الدوليدة ومدع بيددان أعمداء أ دعى تعتمدد معداي انونيدة
اثية قل هذه املساقل.
 -8٠ويق ددو ددانون املهات ددا لان دددي ال ددوملين لم ددمان العمال ددة األري ددا ا وه ددو ددانون اهلن ددد
العقيسددق جمددا العمالددةا عيددى اأسددتحقاد ويذددمل ال يددد باسددعه .وت ددذ اهلنددد جهددودا ثيثددة
ملعاجلددة مذدداي تسددعا امل دوارد وتوافعهددا .وئادت اأعتمددادات املخصصددة هلددذا القددانون سددنة بعددد
أ ددعى .واقاوم ددة متحمس ددة ألن النس دداء اس ددتودن م ددن  ٥٧املاق ددة م ددن أي ددا العم ددل الد د بي ددغ
عددها  1.٤بييون يو قوجب هدذا القدانون .وبصدع النظدع عدن هدذا القدانونا فدإن توليدد فدعص
العمل من م بعام التدريب التعاونية ي عا عيى التواؤ الذديد(.)٤٢
 -81وبعددد ددمان العمالددةا بوصددوها اخللددوة التاليددةا دعددا رقدديس الددوئراء أفدعاد األمددة إن حتويددل
اهلنددد إن "عاصددمة مهددارات" العددا عددن ملعيددق "م ددادرة مهددارات اهلنددد"( .)٤٣والذ د اا هددم أهددم
املسددتويدين مددن محيددة هددذه امل ددادرة .وفيمددا يتعيددق بالذ دعاقح اهلذددةا أمليقددت اقاومددة خمللددا
عا  ٢٠1٣لتنمية مهدارات األ ييدات ( .)aPPk aaaaaa aaواسدتهيت اقاومدة مد عا خمللدا
ليت دددريب عي ددى امله ددارات ( )MaaaaA aMnaMAaaaaaa asaakaaiataأس ددهم تيق د امله ددارات
يسدع اقاومدةا مدن دم هدذه املخللدات ول هداا توليدد
لنحو  19مييدون شداا د
اآلن .وتُ ّ
()٤٤
فددعص العمددل والوصددو إليهددا  .ومددن ددم اخللددة الوملنيددة لسد ل العدديه املندداملق اقمدعيةا
تعم ددل اقاوم ددة عي ددى تا د أف دعاد ا تمع ددات ا يي ددة الم ددعيوة ا تص دداديا م دن تنظ دديم أنوس ددهم
إمل د ددار جمموع د ددات املس د دداعدة الذاتي د ددة واملس د ددااة تنمي د ددة مه د دداراهتم لتيسد د د العم د ددل امل د دداجور أو
املهد ددن اق د ددعة .ومشد ددل الت د دددريب عيد ددى امله د ددارات إملد ددار ه د ددذه اخللد ددة  1.٤ميي د ددون مس د ددتويد
الو ة .)٤٥(٢٠1٥-٢٠1٢
تمكين المرأة اقتصادياً
 -8٢ا ددذت اهلنددد ل دوات شد لتعزيددز املسدداواة مذدداركة املدعأة القددوى العاميددةا لاوالددة
بيفة عمل دمنة وكعاةا وتيس عميية التما اأجتماعق واأ تصدادي ليمدعأة بوجده عدا  .وجيدعي
الي ددا تع ددديل ددانون املص ددانع سئال ددة األ ا ددا التمييزي ددةا وإلد دزا أرب دداا العم ددل بت ددوف مزي ددد م ددن
التسهيمت ليموظوات( .)٤6وا ذت اهلند لوات جذرية فقدعرت السدماو لينسداء بداداء األدوار
القتالية ويع لاعات اجليها عيى د املساواة مع العجل.
 -8٣وبشيددة معاجلددة اخنودداب نسد ة مذدداركة النسدداء القددوة العاميددة واخنودداب نسد ة العدداممت
م ددن الس دداان مقارن ددة بالعج ددا ا اعتم دددت اهلن ددد خملل ددات وبد دعام لتخل ددق اقد دواجز اأ تص ددادية
واأجتماعية والثقافية ال تعود مذاركة املدعأة عيدى دد املسداواة مدع العجدل القدوة العاميدة(.)٤٧
فعيددى سد يل املثددا ا تعكددز اخللددة الوملنيددة لسد ل العدديه املندداملق العيويددة عيددى توليددد فددعص العمددل
والتما ليمعأة العيوية عن ملعيق جمموعات املساعدة الذاتيةا ومن م تقدم الدعم ليمدعأة
جما الزراعة(.)٤8
وو عت أيما خمللات لتماد النسداءا مدن دم تددري هن عيدى املهدارات وتدوعيتهن
ُ -8٤
()٤9
بالربام املتا ةا وتيس إدماجهن املا  .ف شية تيس اقصو عيى اأقتمان والوصو من ن
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إن الودعص املددرة ليدد لا عيددى سد يل املثدا ا يقددد خملددب
عو ا بنس ة  ٤املاقة سنويا لينساء.

aaaadaA akaaa akAakaaaMiataMa

 -8٥وإذ تسيم اقاومة بان املعأة تتحمل نصدي ا ك د ا مدن مسد وليات تقددم الععايدة األسدعيةا
ا كد كث ا من درهتا عيى املذاركة عيى د املساواة مدع العجدل القدوة العاميدةا فقدد التزمدت
بتيسد د إع ددادة هياي ددة أم دداكن العم ددل جلعيه ددا أكث ددع معاع دداة ليظ ددعو اأجتماعي ددة الد د تعيذ ددها
النساء( .)٥٠وا ت اقاومة تديد إجائة األمومةا وتوف دور اقمانة ومعاكز الععايدة النهاريدةا
وانتها املعونة ساعات العملا وهتيفة بيفات عمل دمنة وكعادة لتيسد تسداوي النسداء والعجدا
اقصو عيى فعص العمل(.)٥1
 -86وتذال النساء ول هن من أفدعاد الوفدات ا عومدة األ دعى معظدم العمدا املندزلي الدذين
ينتمون إن القلاع ل املنظما ولال ا ما يتععب ه أء األشخاص ليعن واسيدذاء والتمييدز .و
الو ت العاهنا فإن محاية قود العما املنزلي ورفاههم من الصم يات التقديعيدة لادل وأيدة.
ومع ذلك تعي اقاومة اهلندية منا ذات مع منظمات ا تمدع املددين بذدان مقد و دانون وملدين
لتوف اقماية والععاية والممان اأجتماعق ليعما املنزلي (.)٥٢
الحق في مستوى معيشي الئق

 -1القماء عيى الوقع
 -8٧تيت ددز اهلن ددد بتعزي ددز اس د د اتيجيات التخوي د د م ددن دددة الوق ددع وحتس د د أ د دوا معيذ ددة
مواملنيهدداا بددإجعاءات تذددمل تومليددد ال دربام والتددداب اأجتماعيددة واأ تصددادية المئمددة ليحددد مددن
الوقع ومدن اس صداء اأجتمداعق .و إملدار ات داع هدذه السياسداتا تعهددت اهلندد بدإيمء سداااا
العيوي والنساء واألملوا اهتماما اصا.
 -88ويذ ددال القم دداء عي ددى الوق ددع أ ددد العناص ددع العقيس ددية أه دددا اهلن ددد اسمناقي ددة .فو ددق
ع ددا ٢٠1٢ا ك ددان  ٢1املاق ددة م ددن س دداان اهلن ددد يعيذ ددون حت ددت ددب الوق ددع .وتاثد د اهلن ددد
جهودها مدن أجدل مواءمدة سياسداهتا مدع أهددا التنميدة املسدتدامة بدال كيز عيدى التعيديم والصدحة
واملساقل اجلنسانية واملهارات والعمالة واللا ة وتلويع اهلياكل األساسيةا وما إن ذلك.
 -89و د و عت اهلند جمموعة من املخللات واخلدمات ال ُت ّان ا تمعدات املهمذدة مدن
التشي د ددب عي د ددى الوق د ددعا مث د ددل خمل د ددب نق د ددل اأس د ددتحقا ات امل اش د ددعا واملخلل د ددات القاقم د ددة عي د ددى
اأستحقا ات ال تاول العمالة وتع د فقدعاء العيد وتيديب التليعدات املهنيدة لذد اا العيد (.)٥٣
وبشي ددة تو ددادي الوس دداد و ددمان وص ددو اسعان ددات واأس ددتحقا ات إن املد دواملن م اش ددعةا تعم ددل
اقاومة عيى إصدار بلا ات التععي اخلاصة (.)ddHDda

 -٢الشذاء الاا
 -9٠وافق ددت اهلن ددد عي ددى النه ددوب ب دداألمن الش ددذاقق ودع ددم اجله ددود العامي ددة إن رف ددع مس ددتوى
التشذيةا وأ سيما اعتماد مذعوع القانون بذان األمن الشذاققا وتعزيز نظا التوئيع العا .
 -91وا ددذت اهلن ددد لد دوات ليقم دداء عي ددى وي ددع أش دداا س ددوء التشذي ددةا بزي ددادة اسنتاجي ددة
الشذاقية .وحتقيقا هلدذه الشايدةا يهدد دانون األمدن الشدذاقق الدوملين لعدا  ٢٠1٣إن تدوف األمدن
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الش ددذاقق والتش ددذوي لزه دداء  ٧٥املاق ددة م ددن س دداان العيد د و ٥٠املاق ددة م ددن س دداان املن دداملق
اقمعية من م حتس نظا التوئيع العا  .ويتممن القانون أيما أ ااما لتي ية اأ تياجات
التشذوية ليحوامل واألملوا الذين يعانون من سوء التشذية واألشدخاص املتذدعدين واملعدوئين .و دد
نُود ددذ هد ددذا القد ددانون ويد ددع أرجد دداء ال يد ددد .وتامد ددل لد ددة التشذيد ددة الوملنيد ددةا ال د د أُمليق د ددت
عددا ٢٠1٤ا القددانونا وهددق هتددد صيصددا إن الو ايددة واقددد مددن نقددص تشذيددة األ واللوددل.
ولم ددمان حتسد د اقص ددو عي ددى اسعان ددات الشذاقي ددةا تعم ددل اقاوم ددة عي ددى اأنتق ددا إن ر من ددة
بلا ات اسعاشة .ويمم القانون أيما عنصعا جنسانيا وياا تذيا مع دعم اهلندد لتعمديم املنظدور
اجلنساين بعام األمن الشذاقق .وينص القانون عيى أن تاون املعأة األكرب سدنا األسدعة هدق
ربة األسعة لشعب إصدار بلا ات اسعاشة قوجب القانون.
 -9٢وو عت اهلند السياسة الوملنية ليمياية الواعية لعدا ٢٠16ا اع افدا منهدا باايدة ات داع
ا د يعاع ددق املص دديحة العام ددة إئاء املياي ددة الواعي ددة م ددن أج ددل ئي ددادة ف ددعص اقص ددو عي ددى الععاي ددة
الصحية واألمن الشذاقق ومحاية ال يفةا فمم عن لاعات أ عى ذات أاية اجتماعية وا تصادية
يوية.
 -9٣وتواصد ددل اهلند ددد جهودهد ددا لمد ددمان التنويد ددذ الوعد ددا ملخلد ددب وج د ددة منتص د د النهد ددار
امل دددارس .وأصد د حت  ٢٠٠مقاملع ددة إ ددافية مذ ددمولة بالربن ددام املتاام ددل لنم دداء اللو ددلا ال ددذي
اعتُمد لممان حتس التشذية والصدحة والنمداء العدا لألملودا مندذ الدوأدة و د سدن السادسدةا
وتقدم الدعم التشذوي والصحق ليحوامدل واملع دعات .و دد اسدتواد مدن هدذا الربندام دوا 1٠٠
مييون شخص من بينهم  18.9مييون امل ومع عا وبقيتهم أملوا دون السادسة من العمع.
وهتد اخللة اخلمسية الثانية عذعة إن تعزيز هذا الربنام املتاامل(.)٥٤

 -٣الصع الصحق ومياه الذعا املامونة
 -9٤التزم ددت اهلن ددد بتسد دعيع اسم ددداد دددمات الص ددع الص ددحق وئي ددادة اقص ددو عي ددى مي دداه
الذعا املامونة واملستدامة األريا .
 -9٥وتذدديا مددع أهدددا التنميددة املسددتدامة بذددان اسدارة املسددتدامة ليميدداه والصددع الصددحق
ليجميددعا تعهدددت اهلنددد بددان حتقددقا يددو عددا ٢٠٣٠ا هددد صددو اجلميددع عيددى دددمات
الصع الصحق والنظافة املمقمة واملنصوةا وو دع دد ليتشدوا العدعاءا وإيدمء اهتمدا داص
أ تياجات النساء والوتيات ومن يعيذون ظل أو اع هذة.
 -96ومحيددة اهلنددد النظيوددة ( )anaa i aaaAdh ahaMبعنددام وملددين أُمليددق ع دا ٢٠1٤
هبد تيس تشيد السديو ا تمعدق واجلمداعق ارسدات الصدع الصدحق( .)٥٥ومدن أهددا
الربندام و دع دد ليتشدوا العدعاء اهلندد يدو عدا  .٢٠19وهلدذا الشدعبا تقدد اقاومددة
دوافز نقديددة ل ندداء مدعا يض منزليددة لاددل أسددعة فمددم عددن بندداء املدعا يض ا تمعيددة( .)٥6ويتجسدد
دداو اقميددة ارتودداع نس د ة تددوف املعافددق الصددحية املندداملق العيويددة مددن  ٣8.٧6املاقددة
الو ة ٢٠1٣-٢٠1٢ا إن  ٥٥.٣٣املاقة أييو /س تمرب .)٥٧(٢٠16
 -9٧و عا ٢٠1٣ا صيشت م داد توجيهيدة جديددة إملدار الربندام الدوملين لتدوف ميداه
ودض
الذعا املنداملق العيويدة مدن أجدل حتسد تنويدذه .و دد ققدت اهلندد اهلدد املتمثدل
عدد األسع ل املزودة قياه الذعا املناملق العيوية ققدار النص .
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(aaAhasahaVa haawM
()٥8

 -98و إمل د ددار محي د ددة امل د دددارس النظيو د ددة
معا يض منوصية ليوتيان والوتيات ويع املدارس اقاومية .

)anaaا بن د ددت اقاوم د ددة

 -99وأ ي دزا التنقيددب وسددب القمامددة مسددتمعا ش د أحندداء ال يددد .وبشيددة إلشدداء املمارسددات
وددع القمامددة يدددويا وإعددادة
املهينددة ول د املامونددةا سددنّت اهلنددد ددانون ظددع تذددشيل العددامي
تاهييهم لعا .)٥9(٢٠1٣
السكن وملكية األراضي
 -1٠٠سعيا لتحقيق هد التنمية املستدامة املتمثل إ امة مدن وجمتمعدات حمييدة مسدتدامةا
أمليقد ددت اقاومد ددة تد ددداب خمتيود ددة مثد ددل بعند ددام املد دددن الذكيد ددة مد ددن أجد ددل إنذد دداء مد دددن منوذجيد ددة
()6٠
مسدتدامة ؛ و لدة دتدا ليتجديدد والتحدو اقمدعي ( Atal Mission for Rejuvenation and
املناملق
 )Urban Transformationلتوف املعافق المئمة لتحس نوعية ياة الوقعاء واملهمذ
اقم دعية؛ وبعن ددام العف دداه اأجتمدداعق ( )aaaA aMnaMAaamaa aMdanaaiataMaو ل ددة ت ددوف
السان ليجميع يدو عدا  ٢٠٢٢لتحسد املعافدق السدانية؛ وخملدب السدان ليجميدع ( Rajiv
 )Aawas Yojnaالذي يهد إن إدمدا األ يداء الوقد ة نظدا السدان الع دق وتدوف السدان
امليس ددور التايو ددة لوق دعاء امل دددن( .)61وباس ددافة إن ذل ددكا ت ددوفع اخلل ددة الوملني ددة لس د ل الع دديه
املندداملق اقمدعية مد وى داقمددة لألشددخاص املتذددعدين املدددن .و املندداملق العيويددةا أصد ح ددانون
املهاتا لاندي الوملين لممان العمالة األريا يذمل بناء املنائ .
 -1٠1ولمددمان صددو اجلميددع عي ددى السددانا تددوفع اقاوم ددة أيمددا خمصصددات توم ددييية
املعافق السانية املندرجة إملار خمللات ش ليمجتمعات املهمذة مثل األ ييات(.)6٢
 -1٠٢وبشيددة كوالددة محايددة قددود األشددخاص املتذددعدينا انليقددت قوجددب توجيهددات ا امددة
العيي د ددا عميي د ددة التحق د ددق الوعي د ددق م د ددن املد د د وى املتا د ددة لألش د ددخاص املتذ د ددعدين امل د دددن ك د ددل
وأيات/أ اليم اأحتداد .وستذدمل عمييدة التحقدق أيمدا مددى امتثدا املمجد ليم داد التوجيهيدة
التنويذيددة ليمخلددب املتعيددق بتددوف املمج د ليمتذددعدين املدددن إملددار اخللددة الوملنيددة لس د ل
العيه املناملق اقمعية(.)6٣
ي ددائة األرا ددق وإع ددادة
 -1٠٣وأ ددع الربمل ددان ددانون اق ددق التع ددويض الع دداد والذ ددوافية
التاهيددل وإعددادة التددومل لعددا ٢٠1٣ا ستا ددة عمييددة إنسددانية وتذدداركية ومسددتن ة وشددوافة قيددائة
األرا ق .ويهد القانون أيما إن حتس و ع األشخاص املتمعرين اأجتمداعق واأ تصدادي
بعد اقيائة.
 -1٠٤وققتمى انون الق اقل املصنوة ول ها من ساكين الشابات التقييدي (اأع ا قود
ووئع 1 ٧٤6 ٣٣8
الشابات)ا بصيشته املعدلة عا ٢٠1٢ا ُدمت  ٤ ٤٢٧ 61٣ملال ةا ُ
أيار/مدايو  .٢٠16وعدو مدا جمموعده  ٣ 86٣ ٠٢٥ملال دةا أي 8٧.٢٥
سند مياية
()6٤
املاقة من جمموع امللال ات املقدمة .
الحق في الصحة
 -1٠٥التزم ددت اهلن ددد بتعزي ددز امل ددادرات العامي ددة إن ددمان اق ددق الص ددحة وئي ددادة دع ددم ه ددذه
امل ددادرات .ووافقددت بوجدده دداص عيددى ا دداذ ل دوات مددن أجددل حتس د اقصددو عيددى الععايددة
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الصددحيةا وأ سدديما اقصددو عيددى دددمات ص ددحة األمهددات واقصددو عيددى دددمات التولي ددد
الل ي ددة املناس د د ة وعي ددى دددمات الص ددحة اجلنس ددية واس ابي ددةا ق ددا ذل ددك اسجه دداب امل ددامون
و دددمات منددع اقمددل الذددامية ال د تعاعددق اأعت ددارات اجلنسددانية .ووافقددت عيددى ا دداذ مزيددد مددن
اخلل دوات مددن أجددل وددض معدددأت وفيددات األمهددات واألملوددا  .والتزمددت اهلنددد أيمددا با دداذ
تداب فعالة من أجل التنويذ التا ليخلة الوملنية لتوف الصحة األريا .
 -1٠6وتسعى اهلند إن " مان تتدع اجلميدع بامنداا عديه صدحية وبالعفاهيدة ويدع األعمدار
وذلك بشية الوفاء بالتزاماهتا الدستورية وحتقيق أهدا التنمية املسدتدامة" .وعيدى الصدعيد الددو ا
النه الاييدة ليصدحة والعفداه .و دد ر دب ا تمدع الددو
عزئت اهلند اليولا باعت ارها منظومة من ُ
تع ي د ددا د ددارا به د ددود اهلن د ددد باعتم د دداد القد د دعار املتعي د ددق باأ تو د ددا ب د دداليو ال د دددو لييول د ددا ٢1
زيعان/يونيده مددن كدل سددنة اجلمعيدة العامددة عددا  .٢٠1٤أمدا دا ددل ال يددا فقددد أُمليقددت
عددا  ٢٠1٣اخللددة الوملنيددة ليصددحة املندداملق اقمدعيةا وهددق لددة فععيددة تندددر ددمن اخللددة
الوملنيددة الذددامية ليصددحةا إن جانددب لددة فععيددة أ ددعى هددق اخللددة الوملنيددة ليصددحة املندداملق
العيوي ددة .وتت دديح سياس ددات حم ددددة م دوارد هت ددد إن مس دداعدة اجله ددود امل ذول ددة ملاافح ددة األم دعاب
املتوذية اهلند( .)6٥واهلند متحمسةا بومل إ ائاهتداا ل دذ مزيدد مدن اجلهدود .فقدد قدق ال يدد
الشاية املتعيقة وض معد انتذار السل والوفيات الناتة عنه بنسد ة  ٥٠املاقدة .وتيقدت اهلندد
دذار/مددارس  ٢٠1٤شددهادة يوهددا مددن شدديل األملوددا  .و عددا ٢٠1٣ا يصددت منظمددة
الصد ددحة العامليد ددة إن أن اهلند ددد ومد ددت عد دددد د دداأت اسصد ددابة باملمريد ددا بد دداكثع مد ددن النص د د
من د ددذ ع د ددا ٢٠٠٠ا إذ انتق د ددل ع د ددددها م د ددن ميي د ددوين ال د ددة إن  88٢ ٠٠٠ال د ددة .و ش د د اا/
فربايددع ٢٠16ا أمليقددت اهلنددد اسملددار الددوملين ليقمدداء عيددى املمريددا ليود ة  ٢٠٣٠-٢٠16الددذي
كدد اس اتيجيتها ليقماء عيى هذا املعب يو عا .٢٠٣٠
 -1٠٧واسددتُهيت سياسددة الصددحة العقييددة عددا  ٢٠1٤ستا ددة فددعص صددو اجلميددع عيددى
العنايددة بالصددحة العقييددة مددن ددم ئيددادة فهددم الصددحة العقييددة وتعزيددز العيددادة لدداع الصددحة
العقيية عيى ويع املستويات(.)66
 -1٠8وتقد خمللات من يل خملب تدام األمهدات ( )JaMaMaaaaaka aiataMaددمات
التوليددد امل سسددية ليحوامددل المقددق يعذددن حتددت ددب الوقددعا وذلددك ليحددد مددن وفيددات األمهددات
والع ددع .و ددد بُس ددلت عميي ددة تق دددم املس دداعدة املالي ددة إن املس ددتويدين م ددن ددم التح ددويمت
فددتح اقسددابات املصددعفية بس د ب رداءة اخلدددمات املصددعفية
املصددعفية امل اشددعةا ل د أن التددا
()6٧
شال صعوبات التنويذ بعض الوأيات  .و ا يذدجع اهلندد جهودهدا اخنوداب معدد
وفيات الع ع من  ٥8وفاة من كل  1 ٠٠٠مولود ق الو ة  ٢٠٠٥-٢٠٠٤إن  ٤٠وفاة
من كل  1 ٠٠٠مولود ق عا  .٢٠1٣ووفقا ليتقعيع اس صاقق لعا ٢٠1٣ا ي يغ معد
وفيات املواليد امل اعة  ٢8وفداة مدن كدل  1 ٠٠٠مولدود دقا بينمدا ي يدغ معدد وفيدات األملودا
دون سن اخلامسة  ٤9وفاة من كل  1 ٠٠٠مولود دق .وبيدغ معدد وفيدات األمهدات اهلندد
الو د د د ة  ٢٠1٣-٢٠11د د د دوا  16٧وف د د دداة م د د ددن ك د د ددل  1٠٠ ٠٠٠مول د د ددود د د ددق مقارن د د ددة
وا  1٧8وفاة الو ة .٢٠1٢-٢٠1٠
 -1٠9وانتقيددت اهلنددد أيم دداا عددا ٢٠1٣ا حن ددو ا د اس د اتيجق جديددد ه ددو ا د الص ددحة
اس ابية وصحة األ والوليد واللول واملعاهق ()d+anaVHا ل كيز اهتمامها عيى ويع معا دل
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اقياةا قا ذلك مع ية املعاهقة من أجل تد مت صحية هادفة( .)68وتص و السياسدة الوملنيدة
صددو ويددع األملوددا عيددى الععايددة
بذددان األملوددا لعددا  ٢٠1٣أيمددا إن حتقيددق املسدداواة
الصحية الو اقية والعمجية والتاهييية الذامية واألساسيةا سواء ل الدوأدة أو مهلدا أو بعددهاا
وملدوا مع يدة منداقهم .و كدانون األو /ديسدمرب ٢٠16ا أعيدن رقديس الدوئراء عدن خملدب لتقدددم
معون د د ددة مالي د د ددة ليحوام د د ددل المق د د ددق يي د د دددن امل سس د د ددات وييج د د ددان إليه د د ددا لتلع د د دديم أملو د د دداهلنا
درها  6 ٠٠٠روبية.
التد ددد مت املتعيقد ددة

 -11٠وإذ ت دددر اهلند ددد اقاجد ددة إن التوعي ددة باعت ارهد ددا عنص د دعا رقيس دديا
بالصددحةا فقددد أمليقددت ب دعام مثددل الربنددام الددوملين لصددحة امل دعاهق (Rashtriya Kishor Swasthya
 ) Karyakaramع ددا ٢٠1٤ا ال ددذي يذ ددمل التثقيد د الص ددحق م ددن ددم الت ددد مت ا تمعي ددة
األس دداسا واملخل ددب املتعي ددق بتعزي ددز النظاف ددة ف د د ة اق دديض ص ددوو املعاهق ددات املن دداملق
العيويددة .وعددموة عيددى ذلددكا أُمليقددت شد اا/فربايع  ٢٠1٤املع يددة العابعددة مددن الربنددام الددوملين
العيدادات املعنيدة بداألمعاب املنقولدة
ملاافحة اسيدئ الذي يدعم تدريب وبناء ددرات املدوظو
جنسدديا/التهابات املسددالك (عيددادات سوراكذددا)ا وتددوف املستذددارينا وإتا ددة جمموعددات األدويددة
امليونددة املذددوعة املو دددة ليعددم مددن تيددك األمدعاب واألتهابددات جمانداا ومددا إن ذلددك .وإ دعارا بددان
العجددا الددذين اارسددون اجلددنس مددع العجددا يذددايون ففددة معع ددة بذدددة خللددع اسصددابة بو د وس
نقددص املناعددة ال ذ دعية/اسيدئا وبددان ه د أء األشددخاص ددد أ كصدديون عيددى اخلدددمات الصددحية
الاافيددة بسد ب الوصددم اأجتمدداعق والقددانوينا نوددذت املنظمددة الوملنيددة ملاافحددة اسيدددئ خمللددات
خمتيوة ليوصو إن األ ييات اجلنسدية( .)69ومثدة تقدديع ك د سسدها لداع صدناعة األدويدة اهلنددي
بنسد د ة  8٠املاق ددة م ددن مم ددادات ف وس ددات النسد د العاس ددق ملاافح ددة فد د وس نق ددص املناع ددة
ال ذعية/اسيدئ العا .
 -111وعيددى الددعلم مددن أن النس د ة اسواليددة ب د اجلنس د ئادت بس د ع نقدداا لت يددغ 9٤٠
تعددداد عددا  ٢٠11مقابددل  9٣٣تعددداد عددا ٢٠٠1ا فددإن نس د ة اجلنسد مددن األملوددا (مددن
الوأدة إن  6سنوات) د شهدت اخنوا ا ادا من  9٢٧أنثى لادل ألد ذكدع عدا ٢٠٠1ا
إن  919أنثددى لاددل أل د ذكددع عددا  .٢٠11ونتيجددة لددذلكا كثوددت اقاومددة جهودهددا مددن
أجل التنويذ الوعدا ليقدانون اخلداص بتقنيدات التذدخيص دل اقمدل و دل الدوأدة ( ظدع ا تيدار
ج ددنس اجلن د د ) لع ددا  .199٤وأُمليق ددت ع ددا  ٢٠1٤محي ددة رق دديس ال ددوئراء قماي ددة الوتي ددات
وتعي د دديمهن ( )iPAaiaa aaiPAaaaAaaهب د ددد حتس د د النس د د ة ب د د اجلنس د د وماافح د ددة ت د ددل
األجنة األنثوية.
دمان تتدع اجلميدع بامنداا عديه صدحية
 -11٢وتذديا مدع هدد التنميدة املسدتدامة املتمثدل
وبالعفاهيددة ويددع األعمددارا عمدددت اقاومددة إن إملددمد امل ددادرة الوملنيددة لععايددة املسددن ا ال د
تو الععايةَ الل ية ليمسن اهتماما اصا(.)٧٠

 -11٣وم ددن ددم الربن ددام ال ددوملين ليععاي ددة الص ددحية ليمس ددن ال ددذي ينو ددذ الي ددا 1٠٠
مقاملعددة  ٢1وأيددةا تسددعى اهلنددد إن تسددهيل صددو املسددن عيددى دددمات الو ايددة والدددعم
والعم وإعادة التاهيل.
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الحق في التعليم
 -11٤وافقددت اهلنددد عيددى مواصددية تعزيددز ددق اللوددل التعيدديما وأ سدديما عددن ملعيددق مواصددية
تنويددذ سياسددة شددامية ولد تييزيددة لمددمان التعيدديم اجليددد جلميددع األملوددا  .كمددا وافقددت اهلنددد عيددى
تاثيد جهودهددا لتددوف التعيدديم اأبتددداقق ا دداين واسلزامددقا والعمددل عيددى التنويددذ السدديس لقددانون
عا  ٢٠1٠بذان ق اللول تعيديم جمداين وإلزامدق .وبومدل تعمديم التعيديم اأبتدداقق وحتقيدق
املسدداواة بد اجلنسد ا ينتقددل بعنددام تددوف التعيدديم ليجميددع ( )aaaaaa aka adh ahaMاآلن إن
املع يددة الثانيددة يددا ينصددب ال كيددز عيددى التعيدديم الثددانوي اجليددد وامليسددور التايوددة .ووافقددت اهلنددد
جما قود اسنسان املناه املدرسية.
أيما عيى مواصية العمل عيى إدرا التثقي
 -11٥والتعييم ركيدزة أساسدية مدن ركداقز التنميدة كدل بيدد .ولدذاا تعلدق اهلندد األولويدة ليتعيديم
اجليد والذدامل ليجميدع .و إملدار هدذا املسدعىا ارتوعدت ميزانيدة التعيديم بنسد ة  ٤.9املاقدة
عا .٢٠16
 -116وإدراكا منها ليحاجة إن املساواة ب ويع شعاقح ا تمع اقصو عيى تعييم جيدا
ا ذت اهلند عدة تداب لعفع مستويات إملا الوفات املست عدة واملهمذة بالقعاءة والاتابة وتيسد
صوهلا عيى التعييم .وتسعى املنح اقاومية املقدمة من أجل األتحاد باملدارس والتعييم العا
الد تسدتهد النسداء واللواقد املصدنوة والق اقدل املصدنوة والل قدات املتخيودة األ دعى إن ئيددادة
فعص صو هدذه الوفدات عيدى التعيديم( .)٧1واسدتُحدثت مدنح دراسدية إ دافية لألشدخاص ذوي
اسعا ة عيى ويع املستويات التعييميةا قا ذلك ليدراسة اخلار (.)٧٢
 -11٧و د أُمليق بعنام القعاءة والاتابة و ت م اع () aaaAaaA Pi aaaAiaA Piا وهو
بعنددام فععددق ددمن بعنددام تددوف التعيدديم ليجميددع ( )aaaaaa aka adh ahaMمددن أجددل حتسد
نوعية التعييم اأبتداقق(.)٧٣
 -118وتعزئ خمللات وتداب ش التعييم العا ليوفات املهمذةا وتيسع صوهلا عيى فعص
اأستوادة من التعييم العا  .فاملنح الدراسيةا من يل منحة سوامق فيويااناندا ليلوية الو يددة
العيددو اأجتماعيددةا وم ددادرة تقدددم املسدداعدة لينهددوب بالتحدداد الوتيددات
مددن أجددل ال حددو
ب ددالتعييم التق ددين ()aadmdRPا تس ددعى إن حتقي ددق ه ددذه األه دددا  .وش ددععت اقاوم ددة تنوي ددذ
خمل ددب يس ددمى ‘أودان‘ ( )UDAANلزيد ددادة التح دداد النسد دداء وأف د دعاد اللواق د د املص ددنوة والق اقد ددل
املصددنوة واأل ييددات بددالتعييم املهددينا وأ سدديما العيددو والعيا دديات( .)٧٤وأُمليقددت خمللددات اصددة
لتددوف املددنح الدراسددية بشيددة تيس د صددو اللددما مددن الوأيددات الذددمالية الذددع ية عيددى التعيدديم
العا اجليد.
 -119وبشية تي ية اللي ات الواردة من الذعاقح املهمذةا شايت اقاومة جلنة سسداء املذورة
هلا بذان املساقل املتعيقة باأ تياجات التعييمية ليلما املنتمد إن اللواقد املصدنوة والق اقدل
ووجهددت تعييمددات أيمددا إن اجلامعددات سنذدداء ميددا تتدديح
املصددنوة واملذدداكل ال د تع ددهمُ .
تااف الوعص من أجل تيس اأستجابة أ تياجات الوفات ا عومة.
 -1٢٠وما فتفت اهلند تعلق األولويدة لتعزيدز الودعص التعييميدة مدن دم تانولوجيدا املعيومدات
واأتصاأت لتيس الوصو إن أفمل املوارد التعييمية(.)٧٥
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 -1٢1وتعمل اهلند عيى و ع سياسة لتي ية اأ تياجات التعييمية لألملوا دون السادسة من
العمددع .وتتدديح السياسددة الوملنيددة ليععايددة والتعيدديم مع يددة اللوولددة امل اددعة لعددا  ٢٠1٣وصددو
ويع األملوا عيى د املساواة إن التعييم إملار أمعكزي و مان استمعارية هذه السياسة
ويع املعا ل العمعية(.)٧6
 -1٢٢وأدر املددنه الددوملين ليتعي دديم املدرسددقا ال ددذي و ددعه ا يددس ال ددوملين لي حددو وب دعام
التدددريب التعييميددةا عنصد َدع التثقي د قددود اسنسددان مددادة العيددو اأجتماعيددة .وأُعدددت أيمددا
بعام تدريب املعيم حتت إشعا اليجنة الوملنية ققود اسنسان.

دال -حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة
النساء
 -1٢٣التزمددت اهلنددد قواصددية جهودهددا وم ادراهتددا العاميددة إن القمدداء عيددى العند والتمييددز ددد
املعأةا واملساواة ب اجلنس وتا املعأة .وحتقيقا هلذه الشايدةا وافقدت اهلندد عيدى مواصدية إدمدا
د
املنظور اجلنساين بعاجمها و للها اسمناقية .والتزمت صوصا بتحس تداب منع العن
املعأةا قا ذلك العن اجلنسق .ووافقت اهلند عيى مواصية تعزيز ق املدعأة ا تيدار ئوجهداا
ومعاجلة ا تم النس ة ب اجلنس ا بتداب منها ئيادة الصعامة إنواذ ظع ا تيار جنس اجلن .
 -1٢٤وتتخذ اهلند جمموعة من التداب لتحس و دع املدعأة ال يدد( .)٧٧ولادق يتسدىن إدمدا
املنظدور اجلنسدداين صدديالة السياسددات وتنويددذهاا و ددمان إيددمء شدوالل املدعأة أايددة متسدداوية
ال دربام اسمناقيددةا تظددل اومددة اهلنددد ميتزمددة قخللهددا اخلدداص بامليزنددة اجلنسددانية .وأكدددت ٥6
اآلنا إنذاء دلية العصد هذه.
وئارة/إدارةا
 -1٢٥وأُدرجت انون العقوبات خمتيد أشداا العند مثدل اأعتدداء باسدتخدا األمحداب
واملم قة والسيب األماكن العامة والتيصص ول هاا باعت ارهدا جدعاقم منوصدية( .)٧8وو دعت
اومددات الوأيددات خمللددات لتعددويض المددحايا والندداج مددن خمتي د أشدداا العن د وإعددادة
تداهييهم( .)٧9وتقدد لدوا اأتصددا ليمسداعدة اسدتجابة فوريدة وشددامية لينسداء المقدق يدواجهن
العن بوساقل منها التد ل العاجلا فمم عن تيس اقصو عيى اخلدمات الصدحية واملذدورة
واملعونة القانونية.
 -1٢6وتظ ددل اهلن ددد ميتزم ددة قاافح ددة العند د اجلنس ددق ددد النس دداء واألملو ددا  .فو ددق أعق دداا
التصدداا ودداعق ماسدداوي شددهدته نيددودهلق كددانون األو /ديسددمرب ٢٠1٢ا أنذددات اومددة
دد املدعأة .واسدتنادا إن
اهلند جلنة القا ق  .س .ف ما من أجل ا او تداب ليتصدي ليعند
توصيات هذه اليجندةا أد يدت إصدم ات انونيدة خمتيودة .فاستُعع دت القدوان املتعيقدة بدالعن
وو دعت
اجلنسق استععا ا شامم مت إصم ها لمعد ا بتعددد أشداا العند اجلنسدق وموا عدهُ .
إجعاءات وشعوا إث ات جديدة أيما ليمساعدة عيى تنويذ مم قات ماقية سعيعة وناجحة.
 -1٢٧وسد د دنعت اهلن د ددد أيم د ددا انون د ددا جدي د دددا ليتص د دددي ليعند د د اجلنس د ددق د ددد األملو د ددا م د ددن
اجلنس ( .)8٠وينص هذا القانون عيى عقوبة صارمةا وينذ حماكم اصةا وكدد كذلك تداب
إجعاقية قماية اللول أثناء التحقيق وا اكمة.
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 -1٢8وسنت اهلند انونا يُيز أرباا العمل بتوف س ل انتصا فعالة لينساء المقق يذدتا
مددن التحددعش اجلنسددقا وا دداذ تددداب أ ددعى لتعزيددز ماددان عمددل دمددن لينسدداء يعاعددق اأعت ددارات
()8٢
()81
اجلنسانية  .وعموة عيى ذلكا أص ح التحعش اجلنسق جعاة اقمة بذاهتا . 
 -1٢9وباس ددافة إن اسصددم ات التذدعيعيةا و ددعت اقاومددة خمللددات شد لتعزيددز سددممة
املعأة وأمنها ال يدد( .)8٣ومدن األمثيدة عيدى ذلدك صدندود ن بايدا ( .)aaah ahabaMAومدا فتفدت
اهلنددد توددتح أيمددا معاكددز جامعددة ليخدددمات تتدديح ماانددا وا دددا تيجددا إليدده النسدداء املتمددعرات مددن
العن د ا وتق ددد هل ددن املسدداعدة الل ي ددة و دددمات الذ دعملة والدددعم النوس ددق واأجتم دداعق واملعون ددة
القانونية واملذورة واملاوى امل ت( .)8٤وا ت اقاومدة مد عا سياسدة وملنيدة ليمدعأة تددعم اجدا
د املعأة.
مشوليا ليتصدي ليعن
 -1٣٠وتعاد اهلنددد عيددى إرسدداء دوات شدعملة تعاعددق اأعت ددارات اجلنسددانية وتعيهددا مددن ددم
ب دعام التدددريبا وتقيدديم األداءا والتذددجيع عيددى صدديص نس د ة  ٣٣املاقددة مددن املناصددب
وات الذعملة لينساء.
األطفال
 -1٣1وافقددت اهلنددد عيددى مواصددية جهودهددا العاميددة إن محايددة األملوددا مددن اأسددتشم ا قددا
ذلك اأستشم اجلنسقا ومحاية قدو هم األساسديةا وثدين النداس عدن تدزوي األملودا ا ومواصدية
اجله ددود العامي ددة إن إع ددادة تاهي ددل األملو ددا العم ددا ا و ظ ددع العق دداا ال دددين لألملو ددا ا وتاد د
األملوا عموما من ال ععع بيفة تل عها اقعية والاعامةا ومساعدهتم ذلك.
 -1٣٢وتعددد اهلنددد أكددرب عدددد مددن األملوددا العددا ا إذ تمددم أكثددع مددن  ٤٥٠مييددون ملوددل.
وتت ددع السياس ددة الوملني ددة ليلو ددل لع ددا  ٢٠1٣اج ددا اقم ددا عي ددى اقق ددود إئاء القم ددايا املتعيق ددة
باألملوددا ا وتعتددرب األملوددا أف دعادا هلددم قددود وعيدديهم مس د وليات تتناسددب مددع سددنهم ومسددتوى
نمجهم( .)8٥وتسعى السياسة الوملنية ليععاية والتعييم مع ية اللوولة امل اعة لعا  ٢٠1٣إن
ددمان أسدداس سددييم ل قدداء اللوددل ومناقدده .وتددنص كيتددا السياسددت عيددى ددعورة محايددة اللوددل مددن
ويع أشاا اسيذاء واأستشم ا وهتيفة بيفة مواتية تتيح له الععايدة المئمدة .وحتقيقدا هلدذه الشايدةا
جيع انون ماء األ دا (رعاية ومحاية اللول) لعا ٢٠1٥ا العقاا ال دين.
 -1٣٣و ددد أصدديح هددذا القددانون نظددا إ امددة العددد فيمددا يتعيددق باألملوددا ا تدداج إن الععايددة
واقمايةا فمم عن األملوا املخالو ليقانون .ويوعب القانون عقوبات جديدة عيدى اسدتشم
األملوا واأعتداء عييهما وينص كذلك عيى تداب ملنع تعع هم ليمخدرات واملساعات .وكان
األشدخاص دون سددن  18عامدا كددا َكمون مدن ددل عيدى ويددع اجلدعاقم باعت ددارهم أ دداثاا لد أن
انون عا  ٢٠1٥ينص عيى إماانية حماكمة األشدخاص الدذين تد اوو أعمدارهم بد  16و18
عامدداا عيددى اجل دعاقم الذددنيعةا باعت ددارهم بددالش  .وعيددى الددعلم مددن توجيدده النقددد هلددذا التشي د لعددد
اأع ا بالظعو اخلاصة لألملوا الذين ت اوو أعمارهم ب  16و 18عاماا تعتقدد اقاومدة
ددوء د دواد اجلد دعاقم الذ ددنيعة الد د يعتا ه ددا األش ددخاص ه ددذه
أن ه ددذه اخلل ددوة ددعورية
الوفة العمعية.
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 -1٣٤وتذعع اهلند بسعورها أخنواب معدأت ئوا األملوا  .وتظل ميتزمة بالعمدل مدن أجدل
القمدداء عي ددى ه ددذه املمارسددة الم ددارةا م ددن ددم إنو دداذ ددانون ظددع ئوا األملو ددا فم ددم ع ددن
أنذلة التوعية.
 -1٣٥وس د د ددنت اهلن د د ددد مد د د د عا الق د د ددانون املع د د ددد لق د د ددانون ( ظ د د ددع وتنظ د د دديم) عم د د ددل األملو د د ددا
لعددا  .)86(٢٠16وبشيددة مواءمددة سياسددة عمددل األملوددا مددع ددانون اقددق التعيدديما فددإن القددانون
اجلديد كظع عمل األملوا دون سن  1٤عامدا باسدتثناء العمدل بعدد الددوا املدرسدق املذداريع
األسد دعيةا وأ يس ددمح بعم ددل األملو ددا ال ددذين تد د اوو أعم ددارهم بد د  1٤عام ددا و 18عام ددا إأ
الصناعات ل اخللعة.
 -1٣6وتُنوعذ السياسة الوملنيدة لعمدل األملودا  ٢٧٠مقاملعدة مدن مقاملعدات ال يدد مدن أجدل
إعددادة تاهيددل األملوددا الددذين أُ عجدوا مددن العمددل .وتوجددد كددل مقاملعددة مدددارس/معاكز تدددريب
اصة تدم التعييم والتدريب املهين ووج ة الشدذاء واملدنح والععايدة الصدحية وال فيدها ولد ذلدك.
إعداد األملوا لمندما نظا التعييم الع ق(.)8٧
ويتمثل اهلد النهاقق ليربنام
األشخاص ذوو اإلعاقة
 -1٣٧التزمددت اهلنددد بمددمان تددوف محايددة أفمددل لألشددخاص ذوي اسعا ددةا وإعلدداء األولويددة
جلهود كوالة املساواة لألملوا ذوي اسعا ة اقصو عيى التعييم.
 -1٣8ويذال األشخاص ذوو اسعا ة  ٢.٢1املاقة من ساان اهلندد .وتددر اهلندد اقاجدة
إن ا دداذ تددداب اصددة لمددمان تتددع األشددخاص ذوي اسعا ددة بميددع قددود اسنسددان واقعيددات
األساسدديةا والعدديه يدداة كعاددة اليددة مددن العن د والتحددعش والتمييددز والعددوئ والتهمدديه .واهلندددا
باعت ارهددا أون الدددو املو عددة عيددى معاهدددة مدعاكه لتيس د النودداذ إن املصددنوات املنذددورة لواقدددة
األشخاص املاووف أو معا ق ال صع أو ذوي إعا ات أ عى عاءة املل وعداتا تسديم باايدة
هتيفة بيفة انونية وسياسداتية مواتيدة جلعدل املدوارد واملعافدق والتسدهيمت متنداو األشدخاص ذوي
اسعا ة .وحتقيقا هلذه الشايةا أمليقت اهلند محية اهلند عيى ذمة ليجميعا بشية تعميم النواذ وهتيفدة
بيفة الية من العواقدق ونظدا إياولدوجق داعدم لألشدخاص ذوي اسعا دة( .)88وهتدد اقميدة إن
الوفاء بالتزامات اهلند إملار اس اتيجية إنذيونا فمم عن تيس الوصو إن اققدود قوجدب
اتوا ية قود األشخاص ذوي اسعا ة ال انممت إليها اهلند .وبتعديل انون قود التالي ا
ي عسعت اهلند توافع املوارد املععفية شال يسهل اأملدمع عييده .وتسد اهل السياسدة الوملنيدة بذدان
تعم دديم النو دداذ اسلاد د وين تا دداف الو ددعص لألش ددخاص ذوي اسعا ددة ووص ددوهلم ب دددون عواق ددق إن
منتجات و دمات اسلا ونيات وتانولوجيات املعيومات واأتصاأت.
 -1٣9و ك ددانون األو /ديس ددمرب ٢٠16ا أ ددع الربمل ددان اهلن دددي انون ددا جدي دددا بذ ددان ق ددود
األشددخاص ذوي اسعا ددة .ويهددد ه ددذا الق ددانون إن تيس د ئي ددادة الوصددو إن األم دداكن العام ددة
والتعييم والعمالة والععاية الصحية واسدما ومحاية اققودا وأ سيما لألشخاص املصاب قعب
عقيق أو إعا ة عقيية .ويزيد القدانون عددد اسعا دات املعد هبدا مدن  ٧إعا دات إن  ٢1إعا دةا
ق ددا ذل ددك اسعا ددة الناو ددة ع ددن اأعت ددداء باس ددتخدا األمحد داب والثمس دديميا والن دداعور واقث ددل
العميق والصعوبة التعيّم وباركنسون.
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 -1٤٠وتُسدديم اهلنددد بمددعورة ا دداذ تددداب تسددتهد توسدديع نلدداد اسددتوادة األشددخاص ذوي
اسعا ة من مااسب التنميةا ولذلك و دعت عدددا مدن املخللدات العاميدة إن حتسد صدوهلم
عيددى التعي دديم والتدددريب امله ددين واملسدداعدة املالي ددة وامل دداوى والععايددة والنم دداء بوجدده ع ددا ( .)89وبشي ددة
مان ئيادة فعص اقصو عيى اأستحقا ات قوجدب هدذه القدوان واملخللداتا تعتمدد اهلندد
بلا ة التععي اخلاصة لألشخاص ذوي اسعا ة.
المسنون
 -1٤1التزمت اهلند بممان محاية أفمل ليمسن .
 -1٤٢ويذ ددال املس ددنون  1٠املاق ددة م ددن س دداان اهلن ددد .ون دددر أن املس ددن يع ددانون مد دواملن
ع ش بس ب سنهما ولذلك ا ذناا تذيا مع التزامنا لة عمل مدريددا لدوات عديددة
لممان ياة كعاة ليمسدن  .وتنودذ اومدة اهلندد سياسدات وخمللدات تذدمل السياسدة الوملنيدة
بذ ددان املس ددن لع ددا 1999ا والربن ددام ال ددوملين ليععاي ددة الص ددحية ليمس ددن ا ونظ ددم املعاش ددات
التقاعديددة وب دعام املسدداعدة القانونيددةا بالتعدداون مددع شددعكاء د دعين لمددمان عدديه املسددن يدداة
أملددو تاددون أيمددا دمنددة وكعاددة ومنتجددة .وبتنقدديح الربنددام املتاامددل ليمسددن ا دددمت اقاومددة
املساعدة ملختي اهليفات ا يية واملنظمات ل اقاومية لتي ية اأ تياجات األساسدية ليمسدن
والذ دديخو ة املنتج ددة وإ ام ددة ال ددعوابب بد د األجي ددا والتوعي ددة .وتعاد د اهلن ددد أيم ددا عي ددى تنق دديح
سياسددتها الوملنيددة بذددان املسددن مددع معاعدداة تش د الددنمب الددداشعا ا واأ تياجددات اأجتماعيددة
واأ تصدداديةا ومنظومددة القدديم اأجتماعيددةا والتقددد ميدددان العيددم والتانولوجيددا ددم العقددد
املا ددق .و كددانون األو /ديسددمرب ٢٠16ا أعيددن رقدديس الددوئراء عددن لددة جديدددة ليم دواملن
املسن تممن فاقدة درها  8املاقة من الوداقع الثابتة ال تصل يمتها إن لاية ٧٥٠ ٠٠٠
روبية وتاون جممدة ملدة  1٠سنوات وُت عو قدفوعات شهعية.
الميل الجنسي والهوية الجنسانية
 -1٤٣وافقت اهلند عيى النظع
من نوس نوع اجلنس.

إماانية نزع صوة اجلع عن العم ات اجلنسية ب شخصد

وتّع املادة  ٣٧٧من انون العقوبات اهلندي املثيية اجلنسية .و عا ٢٠٠9ا أعيندت
ُ -1٤٤
()9٠
ا امددة العييددا دهلددق أن هددذه املددادة خمالوددة ليدسددتور  .وأبليددت ا امددة العييددا اهلنددد هددذا
القدعار عددا  .)91(٢٠1٣ل د أاددا وافقددت ش د اا/فربايع  ٢٠16عيددى عقددد جيسددة اسددتماع
أ ددعى بذددان هددذا املو ددوع املوجددود اآلن يددد نظددع القمدداء( .)9٢و مسددتجد مدداقق ذي صدديةا
اع فت ا امة العييا عا  ٢٠1٤بان امليل اجلنسدق واهلويدة اجلنسدانية عنصدعان أساسديان مدن
شخصددية املددعء "وجان ددان أساسدديان مددن تقعيددع املص د والاعامددة واقعيددة"( .)9٣وذكددعت ا امددة أن
التمييز عيى أساس امليل اجلنسق ينتهك م دأ املساواة املاوو دستور اهلند(.)9٤
 -1٤٥و عا ٢٠1٤ا أ عت ا امة العييا اهلند بان التمييز والعن والتحيدز عيدى أسداس
القددانون قشددايعي اهلويددة اجلنسددانيةا كيهددا
هويددة الذددخص اجلنسددانيةا فمددم عددن عددد اأعد ا
()9٥
أمددور تنتهددك التزامددات اهلنددد الدسددتورية باملسدداواة واقعيددة واقيدداة الاعاددة  .وأصدددرت ا امددة
توجيهات إن الدولة تدعوها إن إدما مشايعي اهلوية اجلنسانية الوفات امل هية لمسدتوادة مدن
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(ak

خمتي د د خمللد ددات اسج د دعاءات اسجيابي ددة .و عد ددا ٢٠16ا ُعد ددعب عي ددى جميد ددس الن د دواا
 )aah aمذددعوع ددانون (محايددة قددود) مشددايعي اهلويددة اجلنسددانية لعددا  .٢٠16ويسددعى مذددعوع
القددانون إن محايددة ه د أء األشددخاص مددن العن د والتمييددز .ويددنص أيمددا عيددى تادداف الوددعص
التعي دديم والعم ددل والس ددان .و الو ددت نوس ددها تعم ددل اقاوم ددة عي ددى و ددع خمل ددب ش ددامل لعف دداه
مشددايعي اهلويددة اجلنسددانية .وا ددذت اهلنددد أيمددا عدددة ل دوات جلعددل ارسددات الدولددة واألمدداكن
العامة دمنة وشامية ملشايعي اهلوية اجلنسانية(.)96
األقليات
 -1٤6ا ددذت اقاومددة جمموعددة مددن التددداب املتعيقددة بتعيدديم أفدعاد األ ييدداتا وتنميددة مهدداراهتما
و صددوهلم عيددى اأقتمددانا وتلددويع اهلياكددل األساسددية وحتقيددق التنميددة اأجتماعيددة املندداملق الد
ت كز فيها األ يياتا واعتماد اسجعاءات اسجيابيةا ومدا إن ذلدك( .)9٧و صدص اقاومدة 1٥
املاقددة مددن نوقاهتددا عيددى خمتيد املخللددات والدربام مددن أجددل التماد اأجتمدداعق واأ تصددادي
لأل ييات .ويسهم ب املسداعدة ا داين ‘ دمدة‘ ( )Khidmatئيدادة اقصدو عيدى املعيومدات
عن املخللات اخلاصة باأل ييات.
 -1٤٧وتواصددل اليجددان الوملنيددة وجلددان الوأيددات املعنيددة باأل ييددات رصددد الذددااوى املقدمددة مددن
واعات األ ييات بذان ما يع ها من تييز وإجحا .
الطوائف المصنفة والقبائل المصنفة
 -1٤8و ددعت اهلنددد بعناجمددا متينددا مددن اسج دعاءات اسجيابيددة لمددمان املسدداواة الوعييددة ليجميددع.
وتسددعى اسج دعاءات اسجيابيددة التعيدديم والوظدداق العامددةا إن جانددب اقصددص املخصصددة مددن
املقاع ددد اأنتخابي ددةا إن ددمان ع ددد ص ددع الوص ددو إن امل دوارد العام ددة أي جمموع ددة بعينه ددا.
ومددا فتفددت اهلنددد تعمددل مددع احتددادات الصددناعة عيددى توسدديع نلدداد اسج دعاءات اسجيابيددة ليذددمل
القلاع اخلاص عيى حنو ملوعقا اع افا منها بان فدعص العمدل القلداع اخلداص مصددر رقيسدق
ليعفاه اأ تصادي السيناريو اأ تصادي املتش  .ونتيجة هلذه اجلهودا اعتمدت شعكات عديددة
مدونة سيو ملوعية وباتت تتيح لألشخاص املنتم إن اللواق املصنوة والق اقل املصنوة املدنح
الدراسية والتدريب املهين لزيادة ابييتهم ليتوظي (.)98
 -1٤9و د عدلت اهلند انون اللواق املصدنوة والق اقدل املصدنوة (مندع الوظداقع) لعدا 1989
لتوسيع نلاد أشاا الوظاقع القاقمة عيى اأنتمداء اللداقوق املعد هبدا قوجدب ذلدك القدانونا
وب دددأ نو دداذه اعت ددارا م ددن  ٢6ك ددانون الثاين/ين ددايع  .٢٠16وتم د عمن الق ددانون املع ددد أيم ددا فص ددم
جديدا بذان قود المحايا والذهود .وتسعى اهلندا من م إنذاء ا اكم اخلاصة اقصدعية
واملدددع العددام املعنيد صدعا بدداجلعاقم املذددمولة بددذلك القددانونا إن التصدددي الوددوري والوعددا
لتيك الوظاقع.
 -1٥٠وا ددذت اومددات الوأيددات أيمددا ل دوات ش د ملنددع ومعا ددة الوظدداقع ددد اللواق د
املصنوة والق اقل املصنوةا بوساقل منها إنذاء ميا اجلعاقم اخلاصدةا وحتديدد ا داأت اقساسدةا
وإرسدداء جلددان اليقظددة والعصددد عيددى صددعيدي الوأيددات واملقاملعددات .وتتددون اليجنددة الوملنيددة املعنيددة
باللواق املصنوة والق اقل املصنوة أيما رصد اأت الوظاقع.
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هاء -التنسيييق مييع األمييم المتحييدة والموسسييات الوطنييية لحقييوق اإلنسييان و يرهييا ميين
الجهات صاحبة المصلحة
 -1٥1التزمددت اهلنددد قواصددية تعاواددا مددع األمددم املتحدددة واملنظمددات الدوليددة األ ددعىا بوسدداقل
منهددا ت دداد اخلدربات واملمارسددات السددييمة مددع ال يدددان األ ددعى وتقدددم الدددعم اجلهددود امل ذولددة
ملاافحددة انتهاكددات قددود اسنسددان .ووافقددت اهلنددد أيمددا عيددى مواصددية تعاواددا مددع اسج دعاءات
اخلاص ددة و ددو ملي ددات الزي ددارات م ددن املق ددعرين اخلاصد د  .و ددد تعه دددت اهلن ددد قس دداعدة ال ي دددان
األ عى بناء القدرات من أجل تعزيز عمل جميس قود اسنسان.
 -1٥٢ووافقت اهلند عيى مواصية تنسيقها مع امل سسات الوملنية ققدود اسنسدانا فمدم عدن
منظم د د ددات ا تم د د ددع امل د د دددينا واأس د د ددتمعار إش د د د دعا ا تم د د ددع امل د د دددين عميي د د ددة اأس د د ددتععاب
الدوري الذامل.
 -1٥٣وتعتقد اهلند أن التقد صوا الوفاء بالتزاماهتا جما قود اسنسان يتليب استمعار
اقوار والتعاون والتنسيق مع خمتي أصحاا املصيحةا وأ سيما مع السديلات الوملنيدة األ دعى
وم سسددات قددود اسنسددان .وتد دي اليجنددة الوملنيددة ققددود اسنسددان دور جهددة الوصددل هددذا
التنسدديق مددن ددم اليجنددة القانونيددة باامددل هيفتهدداا الد تمددم رؤسدداء ويددع اليجددان وامل سسددات
الوملنية ققود اسنسان.
 -1٥٤وتسيم اهلند بان وجود جمتمع مدين موعم باقيوية ي قق اقاومة مس ولة عدن التزاماهتداا
ويقدد تعييقددات ا ددة لصديالة تددداب سياسدداتية فعالدة لينهددوب قددود اسنسدانا ولددذلك تعمددل
اهلند عيى حنو روتيين عيى نذع القوان واملخللات والسياسات املق ة كق يعيق عييهدا النداس
وينا ذددوهاا وكددذلك فعيددت عنددد صدديالة مذددعوع تقعيعهددا الددوملين ليجولددة الثالثددة مددن اأسددتععاب
الدددوري الذددامل .وتذددال السياسددة الوملنيددة بذددان اللوددل مثدداأ عيددى سياسددة صدديشت مددن ددم
عميية تذاورية واسعة النلاد.
 -1٥٥وتظددل اهلندددا باعت ارهددا عم دوا فخددورا مددن أعمدداء األمددم املتحدددةا ميتزمددة بالتعدداون مددع
املنظمددات الدوليددة ومددع كددل بيددد مددن ال يدددان األ ددعى إملددار م دددأ املعاميددة باملثددل والوقددا ا لعفددع
معدداي قددود اسنسددان دا ددل ال يددد و ويددع أحندداء العددا  .وتوجدده اهلنددد دعددوة داقمددة إن ويددع
املايو د بوأيددات إملددار اسج دعاءات اخلاصددة لألمددم املتحدددة كددق يددزوروا ال يددد الو ددت الددذي
يناسب اجلميع .و د ئار اهلند عذعة مايو بوأيدات مندذ عدا ٢٠٠٠ا ومدن ذلدك ئيدارة املقدعرة
اخلاصددة املعنيددة بالسددان المقددق كعنصددع مددن عناصددع اقددق مسددتوى معيذددق مناسددب وبدداقق
عددد التمييددز هددذا السدديادا عددا  .٢٠16وعددموة عيددى ذلددكا مددن املقددعر أن جيددعي مقددعران
الو ة .٢٠18-٢٠1٧
اصان ئيارت
Notes
India played an important part in the inter-governmental negotiations towards the finalisation of
the 2030 Agenda that seeks to realise human rights for all and to leave no one behind.
Welfare Forum v. Union of India, AIR 1986 SC 2715.’CitizensVellore
India plans to install 100 GW solar energy out of a total of 175 GW of renewable energy by 2022.
Compensatory Afforestation Fund Management Planning Authority Portal E-Green Watch (An
online web portal which seeks to collect and present information to monitor and track how well
CAMPA funds are achieving their ends); School Nursery Yojana (aims to brings students closer
;)to nature and increase forest cover by planting trees for a sustainable future
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NagarvanUdyanYojana (aims to create and develop at least one city forest in each city); National
Afforestry Programme; National Green India Mission (approved as a centrally sponsored scheme
in 2015); National Green India Mission and MNREGA Convergence Guidelines 2015 and
National Green India Mission and CAMPA Convergence Guidelines 2015 (aim to increase
coordination between the rural sector and environment to increase forest cover in an integrated
development approach).
National Water Use Efficiency Improvement Support Programme, Guidelines for Improving Use
Efficiency in Irrigation Domestic and Industrial Sectors (2014), Under Pradhan
MantriKrishiSinchayeeYojana (2015) (aims to achieve convergence of investments in irrigation
and expand the cultivatable area to improve water use efficiency and reduce scarcity).
National Action Plan for Conservation of Aquatic Eco-Systems (2013).
Integrated Ganga Conservation Mission – NamamiGenge (2014); Ganga Management Plan
(2015); Damn Rehabilitation and Improvement Project (2012); Guidelines for Continuation of
Scheme on Repairs; Renovation and Restoration of Water Bodies (2013); Guidelines for
Implementation for R & D Programme (2013), Jal KrantiAbhiyan (aims to consolidate water
conservation and management efforts in the country through grassroot level, Panchayati Raj
participation, awareness drives on conservation, security and management of water, and providing
Suraj Cards for information on water requirements of various crops).
An additional 16 states have initiated procedures for the enactment of the model bill.
The Delhi State Government has launched the Odd-Even vehicles scheme to ration vehicle usage
and thereby reduce vehicular pollution. Delhi also now provides a real-time assessment of
ambient air quality.
Perform, Achieve and Trade Scheme (aims to achieve enhanced energy enhancement through
trading of energy saving certificates based on reduced carbon emissions); National Smart Grid
Mission; Energy Conservation Rules 2012; National Energy Efficient Agriculture Pumps
Programme; National Energy Efficient Fan Programme; National Policy for Bio-Fuels (2015);
Renewable Energy Global Investment Promotion Meet and Expo; Scheme for Ultra Mega Solar
Parks and Solar Projects; Mission Innovation (A global initiative which aims to reinvigorate and
accelerate global clean energy innovation with the objective to make clean energy widely
affordable, create green jobs).
National Clean Energy Fund.
The Registrar General, HC of Meghalaya v. State of Meghalaya; WP (C) No. 127 of 2015
(Meghalaya High Court).
NagaPeoples’MovementofHumanRightsv.UnionofIndia,(1998)2SCC109.
Extra Judicial Execution Victim Families Association (EEVFAM) v. Union of India, 2016,
Supreme Court of India.
Section 43D, Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. Similar provisions are found, for
example, in the Narcotic Drugs & Psychotropic Substances Act, 1985 in Sections 36A, 42 and the
Maharashtra Control of Organised Crime Act, 1999 in Section 21.
Such as those pertaining to voluntarily causing grievous hurt, or causing grievous hurt to extract a
confession, etc.
Arnesh Kumar v. State of Bihar AIR 2014 SC 2756.
PUCL v. State of Maharashtra (2014).
Extra Judicial Execution Victim Families Association v. Union of India, W.P. (Cr.) 129 of 2012
(Supreme Court of India, 2016).
Bachan Singh v. Union of India, AIR 1980 SC 898.
Shatrughan Chauhan v. Union of India, (2014) 3 SCC 1, 241.
Law Commission of India (Report No. 245: Arrears and Backlog: Creating additional judicial
(wo) manpower) [7 July 2014].
Shatrughan Chauhan v. Union of India, (2014) 3 SCC 1.
In Re: Inhuman Conditions in 1382 Prisons AIR 2016 SC 993.
As part of this collaboration, legal aid clinics have been set up and paralegal volunteers have been
trained to provide legal aid. Legal awareness campaigns are also planned as part of this project
across the country.
This scheme aims to provide meaningful, effective, and age-appropriate legal assistance to
children in need of care and protection as well as children in conflict with the law, and to
strengthen institutional care, counselling and support services to them.
In Re: Inhuman Conditions in 1382 Prisons AIR 2016 SC 993.
Sections 124A, 153A, 153B, 295A, 505, Indian Penal Code 1860; Section 144, Criminal
Procedure Code, 1973; Section 5, Official Secrets Act, 1923; Sections 67, 67A, 67B, Information
Technology Act, 2000.
Subramniam Swamy v. Union of India, W.P. (Criminal) No. 184 of 2014, which upheld
criminalization of defamation.
Shreya Singhal v. Union of India (2013) 12 SCC 73.
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Shreya Singhal v. Union of India (2013) 12 SCC 73.
§§ 370 an 370A, Indian Penal Code 2013. These amendments expand the definition of trafficking
and related exploitation, in line with India’sobligationsunderthePalermoProtocol.
Specifically, the Training of Trainers (ToTs) programme for law enforcement agencies and
Judicial Colloquims for judges and magistrates.
Bachpan Bachao Andolan v. Union of India (2014) 16 SCC 616.
Amongst others,NationalLegalServicesAuthority’sNALSA(VictimsofTraffickingand
Commercial Sexual Exploitation) Scheme 2015 is meant to provide legal services to address
concerns of victims of trafficking; Swadhar Greh Scheme seeks to provide temporary
accommodation to women in difficult circumstances. Through the Ujjwala Scheme, a
comprehensive scheme for prevention of trafficking and rescue, rehabilitation and re-integration
of victims of trafficking and commercial exploitation, the Government has created capacity to
rehabilitate above 8000 women and children. This is in addition to the capacity created by
State/Provincial Governments. Annually about 10,000 women availed the facility during the last 2
years.
The following schemes are listed under the Act:
1. Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme
2. National Family Benefit Scheme
3. Janani Suraksha Yojana
4. HandloomWeavers’ComprehensiveWelfareScheme
5. HandicraftArtisans’ComprehensiveWelfareScheme
6. National Scheme for Welfare of Fishermen and Training and Extension
7. Janshree Bima Yojana and Aam Admi Bima Yojana
8. Rashtriya Swasthya Bima Yojana
Started in 1995, the NSAP comprises five schemes, namely –
1. The Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNAOPS), wherein assistance is
provided to persons aged 60 years or above and belonging to a Below Poverty Line (BPL)
family;
2. The National Family Benefit Scheme, wherein upon the death of the primary breadwinner
aged 18-59 years, the BPL household is entitled to compensation amount;
3. Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS), wherein BPL widows aged 4079 years receive pension benefits;
4. Indira Gandhi National Disability Pension Scheme (IGNDPS), wherein BPL persons with
severe or multiple disabilities and aged 18-79 years receive pension benefits.
5. Annapurna Scheme, wherein the old-aged beneficiary is entitled to 10 kg free food grains
per month.
Contributors to this scheme will be eligible for pension on a monthly basis after a certain period of
contributions.
Over 37.1 million smart cards had been issued under this scheme as of 30th April 2014. The
programme targets covering 70 million households by 2017.
The Scheme covered 45.4 million beneficiaries by the start of 2014–15.
Dealing respectively with Wages, Industrial Relations, Social Security and Welfare, and Safety
and Working Conditions.
National Council for Cooperative Training and the National Centre for Cooperative Education.
The Council conducts training programmes as per the needs of cooperative sector. Through such
training, participants are equipped with the necessary knowledge, skills and aptitude required to
manage the cooperative enterprises. 26934 persons have been the beneficiaries of these training
programmes in the year 2016–17 (up to September 2016).
So far over 20 million youth have been trained under this programme.
Deen Dayal Antyodaya Yojana i.e. National Rural Livelihood Mission (NRLM) (covering
864,768beneficiariesunderthe12th5YearPlan(uptoSeptember,2016);ThePrimeMinister’s
Employment Generation Programme (PMEGP); National Skill Development Fund (NSDF);
Sampoorna Gramin Rozgar Yojna (set up with the objective of providing additional wage
employment in all rural areas and thereby provide food security and improving nutritional levels.
A secondary objective is to create a durable community, social and economic assets and
infrastructural developments in rural areas. Between 2012 and 2016, Rs. 1,693.5 billion was spent
on this scheme and benefited around 350 million persons).
Many such schemes affirmatively target excluded communities for financial inclusion, promotion
of entrepreneurship, and for facilitating other avenues of income generations.
S. 66, S. 22, S. 47 of the Factories (Amendment) Bill, 2014.
Women Cooperative Education Field Projects. Under this, the National Cooperative Union of
India has catalyzed the formation of 270 SHGs with 2501 members. Further, 10098 women
availed benefits through several income generating activities. In 2016-17 (up to September, 2016)
3831 events were conducted for 44941 participants under this programme).
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The mission has covered 32.4 million rural poor households and mobilized around 2.64 million
Self Help Groups, since its inception. That India has the largest women self-help group network,
and that 80% of micro-credit loans are utilized by women, reflects the success of these schemes.
Support to Training and Employment Programme for Women (STEP) Scheme; National Mission
For Empowerment of Women. At its 52nd meeting in 2014, the Governing Body of Rashtriya
Mahila Kosh set a target of assisting ten lakh women over the next three years.
Rajiv Gandhi National Creche Scheme for Children of Working Mothers. There are 23,923
creches as of January, 2015.
Draft National Policy for Women, 2016.
Further, the National Skill Development Corporation has set up the Domestic Workers Sector
Skill Council in early 2016 to ensure better employment prospects for domestic workers through
skills development.
Direct Benefit Transfer; Mahatma Gandhi National Rural Employment Act, 2005 (MNREGA) (In
the financial year 2015-16, the Government had made a budgetary provision of Rs 346.99 billion
for MGNREGA and in the financial year 2016-17, Rs 385 billion has been allocated for the same.
Up to 18th February, 2015, 38 million households have been provided employment. The share of
SCs, STs and Women is 22.6 per cent, 16.8 per cent and 55.1 percent respectively. The share of
women in total person-days generated is well above the stipulation of 1/3 as per the Act. Now, at
least 60 per cent of the work in terms of the cost in the district will be taken up for the activities
related to development of land, water and trees). India has set aside funds amounting to Rs. 2.05
billion for Self Help Groups under the National Rural Livelihoods Mission, which was utilized to
enter 32,573 villages, in 2013-14. See also, Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana –
Skill Development for Inclusive Growth.
In 2012, India launched the ICDS Systems Strengthening and Nutrition Improvement Project
(ISSNIP) with the assistance of the World Bank to improve the implementation of ICDS. The
Kishori Shakti Yojana years has also been started under ICDS to improve the nutritional status of
adolescent girls between the age of 11–18.
For this purpose, the Government has organized awareness campaigns, advertisements and mass
cleanliness drives in both rural and urban areas.
As on 30 September, 2016 a total of 90,006 villages and 27 districts of the country have been
declared ODF.
241.51 lakh Individual household latrines (IHHLs) have been constructed from 2.10.2014 to
30.9.2016 under SBM(G). In addition, 15.30 lakh IHHLs have been constructed under
MGNREGS since 2.10.2014. 90,006 villages have been declared Open Defecation Free (ODF) as
on 30.9.2016. Also 27 districts have been declared ODF.
226,000 toilets for boys and 191, 000 toilets for girls have been constructed from 15.8.2014 to
15.8.2015 under the Swachh Vidyalaya Campaign.
This law prohibits the employment of persons as manual scavengers, the manual cleaning of
sewers and septic tanks without protective equipment, and the construction of insanitary latrines.
The Smart City Mission was launched on 25 June 2015. Since the launch of the Mission and till
September, 2016, total Rs. 47.01 billion has been allocated by Government of India under Smart
Cities Mission. So far, 60 cities (20 cities in Round 1 in January, 2016, 13 cities in fast track
round in May, 2016 and 27 cities in Round 2 in September, 2016) have been selected for
development as Smart Cities under the Mission. Since the launch of the Mission and till date, Rs.
45.72 billion has been released to States/UTs under Smart Cities Mission.
Pradhan Mantri Gramin Aawas Yojana, 2016. The Government proposes to improve the standards
of living conditions by providing pucca houses to all rural poor by 2022 and the Ministry of Rural
Development has launched schemes to provide assistance to landless poor, and is offering grants
to construct houses in hilly areas and plain areas, wherein 15.92 lakh houses out of the targeted
24.81lakh houses were constructed in the year 2013-14. As of date, Rs. 150 billion has been
allocated under this scheme, benefiting over 13.35 million beneficiaries between 2012 and 2016;
Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana. The Rajiv Rinn Yojana scheme; Rajiv Awas Yojana
Scheme.
15% of financial and physical targets under National Urban Livelihoods Mission are earmarked to
benefit people below the poverty line from minority communities. Under the Basic Services to the
Urban Poor (BSUP)/Integrated Housing & Slum Development Programme (IHSDP) components
of JNNURM, 15% of the Central allocation is to be earmarked for the Minority communities.
States/UTs were requested to give priority to the cities/slums predominantly inhabited by minority
communities (i.e. where the minority population is 25% or more).
E. R. Kumar & Others Vs Union of India & Others, WRIT PETITION (CIVIL) No. 572 of 2003
dated 11/11/2016 (Supreme Court of India).
The decision making power in relation to land acquisition affecting areas covered under the Act
vests with the local self-government bodies.
National Road Map for Kala-Azar Elimination, August 2014.
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The National Mental Health Programme consists of various district level and tertiary/central level
activities in the country. Support has been provided to establish 18 centres of excellence in the
field of Mental Health and to strengthen/establish 39 post graduate training departments in mental
health specialities. Additionally, the National Mental Health Programme supports activities in 339
districts.
To further its commitment to improving maternal and child health, the Government has increased
allocation under the scheme from Rs. 16.06 billion in 2011–12 to Rs. 17.62 billion in 2013–14.
See also, Universal Immunization Programme, Janani Suraksha Yojana, Janani Shishu Suraksha
Karyakaram Essential and Emergency Obstetric Care, Navjat Shishu Suraksha Karyakaram,
Special Newborn Care Units, Newborn Stabilisation Units, Newborn Care Corners, Home Based
Newborn Care, Kangaroo Mother Care, establishment of Nutritional Rehabilitation Centres.
The Rashtriya Bal Swasthya Karyakaram (RBSK) was launched in 2013 to provide strategic
interventions and identification of deficiencies, diseases and development delays in children. In
furtherance of the Global Every Newborn Action Plan (ENAP), the India Newborn Action Plan
hasbeenlaunchedtotakeforwardtheGlobalStrategyforWomen’sandChildren’sHealth.
Mission Indradhanush, launched in 2015, seeks to immunize children against seven lifethreatening but vaccine preventable diseases.
Targeted Interventions (TI) have been made by NACO through schemes which involve providing
care and counselling through support group meetings where discussions on issues like sexual
identity, dealing with harassment and substance abuse, amongst others. A Link Worker Scheme
has been introduced in rural areas around a community-centred model which will help build the
area’scapacityofHIV/AIDSpreventionthroughbuildingawareness,creatingademandfor
access to health services and reaching out to High Risk Groups.
Central assistance is also being provided to support the Free Drugs and Diagnostics Service
Initiative, 2015 and to strengthen ambulatory services, human resources, community participation,
primary health care services, family welfare centres, redevelopment of hospitals and dispensaries.
Pre-Matric Scholarship for SC students studying in classes IX and X.
http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/NOS-sudents-disabilities.pdf
For access to resources that facilitate a quality education, the National E-library has been set up
with more than 1.5 million titles.
See also, National Fellowship for OBCs; New scheme of Interest Subsidy on educational loan for
Overseas studies for OBC students; Dr. Ambedkar Pre-Matric and Post-Matric Scholarship
Scheme for the DNT students; Nanaji Deshmukh Scheme of Construction of Hostels for DNT
BoysandGirls;Dr.Ambedkar’sPost-Matric Scholarship Scheme has been launched for
Economically Backward Classes for OBCs.
Initiatives like E-Paathshala and SWAYAM (Study Webs of Active Learning for Young Aspiring
Minds) facilitate this goal.
TheLawCommissionofIndiarecentlysubmittedareporton“EarlyChildhoodDevelopmentand
LegalEntitlements”whichisunderconsiderationbytheGovernment.
To enablegreaterparticipationbywomeninthehighestdecisionmakingbodies,theWomen’s
Reservation Bill, which aims to introduce 33% reservations in Parliament, was introduced and is
currently pending in Parliament.
See §§ 326A, 326B, 354A, 354B and so on, Criminal Law (Amendment) Act, 2013.
National Human Rights Commission, Scheme for Relief and Rehabilitation of Victims of Rape,
2005 and Scheme for Relief & Rehabilitation of Offences (by Acids) on Women and Children
2009.
Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (POCSO Act).
Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, Redressal) Act, 2013.
§ 354A, Indian Penal Code 2013.
Amongst others, the Integrated Computer Aided Dispatch (CAD) is a platform which supports a
Geographical Information System (GIS) Based Call Taking which will receive a distress call and
dispatch a Global Positioning System (GPS) fitted Police vehicle to the spot of violence. Further,
150 units of Investigating Units on Crime Against Women (IUCAW) have been set up in different
States/Union Territories to create a dedicated investigative capacity to fast track investigation.
The Ministry of Women and Child Development formulated the scheme of Setting up One Stop
Centre (OSC) to support women affected by violence which is being implemented since 1st April
2015. Under the scheme, it has been envisaged that One Stop Centres would be set up across the
country in phased manner. In the first phase, funds were released to 33 States/UTs. Further, 150
additional centres are taken up in second phase during 2016-17 which have been approved for 20
States/UTs. So far 20 centres have become operational.
The objective of the Policy is to enable greater protection, participation and education of children
in addition to improving their health and development.
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The law stems from the recognition that children constitute a large segment of the Indian
population, and that the future social, economic and political development of the country depends
on their wellbeing. India is committed to protecting the rights of children, to prevent exploitation
in all forms and to create a better world for the next generation.
The number of children mainstreamed into formal education under this scheme increased from
72,976 in 2012–13 to 116,957 in 2014–15. While the expenditure on NCLP has been significantly
reduced in recent years, there has been a simultaneous increase in allocation of funds for various
education related welfare schemes targeting vulnerable and marginalized communities. This
realignment of funds ensures targeted delivery of scheme benefits to such communities.
Accessible India Campaign: Creation of Accessible Environment for Persons with Disabilities
(Department of Empowerment of Persons with Disabilities & Ministry of Social Justice and
Empowerment, Government of India). India has launched the National Action Plan for Skill
Development for 2.5 million persons with disabilities by 2022. Model Building Byelaws have
been revised in March 2016 which contain separate provisions for persons with disabilities, older
persons and children. These rules are applicable to all buildings and facilities used by the public.
India jointed a group of countries in voicing our support for inclusion of the needs of persons with
disabilities in the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2013. As a member of the
Asia Pacific Group, India recently hosted Working Group Sessions on Asia Pacific Decade of
Persons with Disabilities constituted under the United Nations Economic and Social Commission
for Asia and Pacific (UNESCAP) for implementation of the Incheon Strategy- Make the Right
Real for Persons with Disabilities.
Construction of Colleges for the Deaf in Five Regions of the Country; Research on Disability
Related Technology, Products, and Issues;CentralSectorSchemeof“Supportfor
Establishment/Modernization/CapacityAugmentationofBraillePresses”;Pre-Matric and PostMatric Scholarships for Students with Disabilities; Rajiv Gandhi National Fellowship for
Providing Scholarships to Students with Disabilities to Pursue Programmes; Provision of
Travelling Allowance for an Attendant/Escort Accompanying a Government Servant with
Disabilities on travel during tour/training; National Overseas Scholarship for Students with
Disabilities for Studying Abroad; Aids/devices for Leprosy-Affected Persons; Aids/devices for
visually-impaired persons; National Fellowship Scheme for Persons with Disabilities for pursuing
M.Phil/Ph.D. courses; Scheme of Financial Assistance for Skill Training of Persons with
Disabilities; Scheme of Setting up of State Spinal Injury Centres.
Naz Foundation v. Government of NCT160 DLT 277.
Suresh Kumar Koushal and Anr. v. Naz Foundation and Anr. (2014) 1 SCC 1.
Naz Foundation Trust v. Suresh Kumar Koushal 2016 (2) SCALE 553.
National Legal Services Authority v. Union of India (2014) 5 SCC 438, 20.
Id at 55.
National Legal Services Authority v. Union of India (2014) 5 SCC 438.
For example, some states like West Bengal and Tamil Nadu have instituted Transgender
Development Boards, which have taken steps to introduce transgender-friendly washrooms in
universities, supply transgender persons with health insurance and ration cards, and devise
transgender-specific pension schemes. The Ministry of Social Justice & Empowerment recently
took cognizance of bonded labour practices specific to transgender communities and reached out
to help them.
Implementation of Sachar Committee Recommendations (Status Report as on 31st March, 2015).
935 member companies of the Confederation of India Industry have adopted the Voluntary Code
of Conduct. 260,174 candidates from SC/ST community have been trained in vocational skills;
128,362 students from SC/ST community have been provided scholarships and 106
entrepreneurship development training programmes have been held. 478 member companies of
the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry have adopted the Voluntary Code of
Conduct. They awarded 2,493 scholarships to SC/ST students and trained 261,750 persons
belonging to these communities. In addition to this, 38,380 students belonging to the SC/ST
communities have been provided free education. 1,038 member companies of the Associated
Chamber of Commerce and Industry of India have adopted the Voluntary Code of Conduct.
35,956 candidates have been trained under the Skill Development Programme and 3,387 students
belonging to SC/ST communities have been provided scholarships to study in premier institutions.
3,830 students have received entrepreneurship development programmes.
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